
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

EKONOMSKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

MAGISTRSKO DELO 

 

ZASNOVA SISTEMOV ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA Z 

VREDNOSTNIMI PAPIRJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Ljubljana, september 2003     MARKO HRČEK 





Izjava 

Študent Marko Hrček izjavljam, da sem avtor tega magistrskega dela, ki sem ga napisal pod 
mentorstvom prof. dr. Mirka Gradišarja in skladno s 1. odstavkom 21. člena Zakona o 
avtorskih in sorodnih pravicah dovolim objavo magistrskega dela na fakultetnih spletnih 
straneh.  

 

V Ljubljani, dne 16.09.2003 

 

Podpis: ____________________________ 

 





 i

Kazalo vsebine 

1 Uvod ...................................................................................................................................1 
1.1 Problematika magistrskega dela .................................................................................1 
1.2 Namen in zastavljeni cilji ...........................................................................................4 
1.3 Metode dela ................................................................................................................4 
1.4 Povzetek vsebine poglavij ..........................................................................................5 

2 Predstavitev kapitalskega trga ........................................................................................5 
2.1 Uvod ...........................................................................................................................5 
2.2 Trg vrednostnih papirjev ............................................................................................6 

2.2.1 Sestavine trga vrednostnih papirjev....................................................................6 
2.3 Postopki pri poslovanju z vrednostnimi papirji ..........................................................9 

2.3.1 Postopki med trgovanjem ...................................................................................9 
2.4 Informacijski sistem zalednega poslovanja ..............................................................11 
2.5 Značilnosti in posebnosti kapitalskega trga v Sloveniji ...........................................12 

3 Elektronsko borzno poslovanje .....................................................................................13 
3.1 Uvod .........................................................................................................................13 
3.2 Prednosti borznega poslovanja prek interneta ..........................................................14 
3.3 Elektronsko borzno posredništvo v Sloveniji...........................................................15 

3.3.1 OBS Online – Osebni borzni sistem.................................................................15 
3.3.2 P4net .................................................................................................................16 
3.3.3 Spletna borzna poslovalnica .............................................................................17 

4 Projektni menedžment in programsko inženirstvo .....................................................18 
4.1 Projektni menedžment ..............................................................................................18 
4.2 Organizacija projekta................................................................................................19 

4.2.1 Splošni potek projekta ......................................................................................20 
4.3 Razvoj programske opreme ......................................................................................20 

4.3.1 Posebnosti pri razvoju programske opreme .....................................................20 
4.3.2 Splošni osnutek projektnega načrta ..................................................................22 
4.3.3 Življenjski cikel razvoja programske opreme ..................................................23 
4.3.4 Razvojni modeli................................................................................................27 
4.3.5 Ocenjevanje časovne in stroškovne zahtevnosti...............................................30 

4.4 Uporaba standardov..................................................................................................33 
5 Podporne storitve in nekateri drugi vidiki elektronskega poslovanja.......................34 

5.1 Uvod .........................................................................................................................34 
5.2 Podporne storitve......................................................................................................34 
5.3 Nekateri pravni vidiki...............................................................................................35 

5.3.1 Kontrolni elementi v pogodbah z zunanjimi izvajalci......................................36 
5.3.2 Avtorske pravice...............................................................................................36 



 ii

5.3.3 Programska oprema oz. produkti, ustvarjeni po naročilu ................................ 37 
5.3.4 Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ........................... 38 

5.4 Obvladovanje tveganj .............................................................................................. 38 
5.5 Vzdrževanje sistema elektronskega borznega poslovanja ....................................... 39 

5.5.1 Obseg storitev vzdrževanja .............................................................................. 40 
5.5.2 Opredelitev problemskih situacij ..................................................................... 40 
5.5.3 Sprejem in način dokumentiranja zahtevkov................................................... 41 
5.5.4 Odzivni časi pri odpravljanju problemskih stanj ............................................. 42 
5.5.5 Splošni postopki za odpravo nepravilnosti v programski opremi.................... 42 

5.6 Zagotavljanje kakovosti storitve .............................................................................. 43 
5.6.1 Dogovor o ravni storitve .................................................................................. 44 

5.7 Varnost in revizija informacijskega sistema ............................................................ 46 
5.7.1 Varnostni vidik................................................................................................. 46 
5.7.2 Revizija informacijskega sistema elektronskega poslovanja ........................... 47 

6 Splošna zasnova sistema elektronskega borznega posredovanja .............................. 48 
6.1 Uvod......................................................................................................................... 48 
6.2 Princip odjemalec – strežnik .................................................................................... 49 

6.2.1 Proces odjemalca.............................................................................................. 50 
6.2.2 Proces na strani strežnika................................................................................. 51 
6.2.3 Komuniciranje in izmenjava podatkov ............................................................ 52 
6.2.4 Arhitektura slojev............................................................................................. 52 

6.3 Gradniki sistema za elektronsko poslovanje s strankami......................................... 53 
6.3.1 Komunikacijski strežnik .................................................................................. 53 
6.3.2 Aplikacijski strežnik ........................................................................................ 54 
6.3.3 Usmerjanje naročil ........................................................................................... 54 
6.3.4 Podatkovni vmesniki........................................................................................ 54 
6.3.5 Podsistem za distribucijo podatkov.................................................................. 55 
6.3.6 Strežnik podatkovne baze ................................................................................ 55 
6.3.7 Odjemalci ......................................................................................................... 56 

6.4 Elektronska knjiga naročil ....................................................................................... 56 
6.4.1 Vodenje evidence naročil................................................................................. 57 
6.4.2 Kontrolni mehanizmi pri sprejemu borznih naročil ......................................... 57 
6.4.3 Premoženjska stanja na računih strank ............................................................ 60 

7 Elektronsko borzno poslovanje v okviru majhnega kapitalskega trga..................... 62 
7.1 Uvod......................................................................................................................... 62 
7.2 Trenutno stanje in problematika uvajanja e-borzništva v Sloveniji......................... 62 

7.2.1 Trenutno stanje................................................................................................. 62 
7.2.2 Problematika uvajanja...................................................................................... 63 

7.3 Analiza stroškov elektronskega borznega poslovanja ............................................. 64 
7.3.1 Stroški nakupa oziroma lastnega razvoja......................................................... 64 



 iii

7.3.2 Stroški vzpostavitve in uvajanja storitve ..........................................................65 
7.3.3 Stroški v okviru obratovanja ............................................................................66 

7.4 Različni pristopi k izvedbi projekta..........................................................................67 
7.4.1 Primer A: Model dovršenega sistema...............................................................67 
7.4.2 Primer B: Elektronsko poslovanje »po meri«...................................................68 
7.4.3 Primer C: Nakup sistema..................................................................................69 

7.5 Predlog rešitve: Ustrezna tehnična zasnova in model izvajanja storitve..................70 
7.5.1 Uvod .................................................................................................................70 
7.5.2 Skupno podjetje borznih članov .......................................................................70 
7.5.3 Vloga tretje strani v poslovanju........................................................................71 
7.5.4 Tehnična zasnova storitve ................................................................................74 

8 Sklep.................................................................................................................................75 
9 Literatura in viri.............................................................................................................77 

9.1 Literatura ..................................................................................................................77 
9.2 Viri............................................................................................................................79 





 1

1 Uvod 

1.1 Problematika magistrskega dela 

Informacijska revolucija in tehnološke spremembe so v zadnjem desetletju pustile svoj pečat 
tudi v borznem poslovanju. Ljubljanska borza vrednostnih papirjev je elektronsko poslovanje 
s svojimi člani (borznoposredniške družbe in banke) prek zasebnega omrežja in modemskih 
povezav pričela uvajati že leta 1993. Poslovanje v tej obliki je dokončno zaživelo in 
prevladalo v letu 1995, ko so bili ukinjeni še zadnji klasični sestanki z izklicevanjem cen na 
borznem parketu. 

Začetki elektronskega poslovanja z vrednostnimi papirji prek interneta v Sloveniji segajo v 
leto 1996. Takrat je skupina inženirjev, v sodelovanju z eno od tedaj naprednejših borznih 
družb, razvila sistem internet borznega poslovanja: OBS Online – Osebni borzni sistem. 
Sistem s takrat najsodobnejšimi vgrajenimi mehanizmi in napredno tehnologijo (troslojna 
arhitektura, 128-bitno šifriranje podatkov, večstopenjska overovitev uporabnikov, strežniško 
razpošiljanje podatkov »server push«, uporabniški vmesnik v obliki samostojne Java 
aplikacije ipd.) je postavil standarde v elektronskem borznem poslovanju s strankami in deluje 
še danes po več kot šestih letih od svojega nastanka. 

Razvoj in uvedba sistema za elektronsko poslovanje je projekt. Projekt in projektno delo pa 
imata nekatere značilnosti. Mednje štejemo enkratnost oz. neponovljivost praviloma zahtevne 
in kompleksne skupine nalog z določenim časovnim okvirjem in vnaprej znanimi cilji. Če so 
cilji znani vnaprej, to ne velja tudi za druge značilnosti projekta. O finančnih parametrih, 
potrebnih virih in predvidenih rokih lahko brez ustreznih predpriprav bolj ali manj le ugibamo. 
Za pridobivanje koristnih odgovorov na tovrstna zastavljena vprašanja ter siceršnje olajšanje 
procesa razvoja obstajajo raznovrstne metode in tehnike. Omenjena »materija« je zajeta s 
kombinacijo sistematičnih, strokovnih in določljivih pristopov k razvoju, delovanju ter 
vzdrževanju programske opreme. Imenuje se programsko inženirstvo (software engineering). 

Za elektronsko borzno poslovanje so v primerjavi z drugimi sorodnimi oblikami e-poslovanja 
značilne nekatere posebnosti (0). Ena od njih je denimo časovna komponenta. Ta vpliva tudi 
na kompleksnost razvoja in vzdrževanja sistema, saj terja hitre reakcije v nepredvidenih 
situacijah (npr. v primeru tehničnih težav). Takojšen dostop do najnovejših podatkov s čim 
manjšo zakasnitvijo in možnost hitrega reagiranja je v določenih primerih za vlagatelje 
ključnega pomena. Če to primerjamo z naročanjem izdelka iz spletne trgovine ali npr. s 
plačilom položnice v elektronski banki, vidimo, da časovna komponenta pri tovrstnih 
opravilih ni tako zelo pomembna, saj lahko naročilo oz. plačilo običajno opravimo kadar koli 
znotraj določenega obdobja, brez posebnih (finančnih) posledic. 
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 Primerjava med različnimi storitvami elektronskega poslovanja 

 e-borzništvo e-bančništvo e-trgovina 
osnovni namen spremljanje borznih podatkov 

oddaja borznih naročil 
vpogled v stanje na računu 

plačilni promet 
vpogled v stanje na 
računu 

pregled ponudbe 
nakup blaga 

dodatne storitve vrednotenje portfelja 
arhiv naročil 
grafični prikazi 
tehnična in temeljna analiza 
statistični podatki 
novice, arhiv tečajnic 
alarmi, sporočila sms  
posebne storitve 

depoziti 
arhiv plačil 
prenosi med računi 
sporočila sms  
naročilo čekov 
vloga za odobritev limita 

ocene uporabnikov 
povezave (proizvajalci) 
e-mail obveščanje 

posebnosti povezava z zaledjem 
odvisnost od drugih sistemov 
pomen časovne komponente 
druge posebnosti1 

plačilni promet za pravne 
osebe 

 

povezava z zaledjem vmesnik + poseben podsistem vmesnik + ? vmesnik + ? 

odvisnost od zunanjih 
sistemov 

VELIKA 
(borza, KDD, ponudniki 
podatkov) 

  

časovna komponenta pomembna 
(nakup/prodaja v določenem 
trenutku oz. takoj po oddanem 
naročilu) 

manj pomembna 
(nakazila na račune 
drugih bank terjajo svoj 
čas) 

manj pomembna 
(blago se praviloma naroča 
ali razpošilja 1x dnevno) 

možnost zunanjega 
izvajanja storitve 

DELNO NE DA 

opazovani sistemi OBS Online 
Spletna borzna poslovalnica 

Klik, Proklik+ 
SKB Net 

mimovrste.com 
enaa.gambit.si 

Vir: Izdelano na osnovi primerjave opazovanih sistemov 

Elektronsko poslovanje je lahko v splošnem precej široko področje, ki poleg tehničnega 
znanja obsega tudi varnostno, pravno, ekonomsko, organizacijsko, marketinško in drugo 
problematiko (vprašanja zasebnosti, etike ipd.). Za uporabnike in ponudnike storitev 
elektronskega poslovanja je npr. zelo pomembna varnostna komponenta. Znani so primeri 
vdorov v omrežja, kraja podatkov in druge zlorabe ter prevare, ki imajo lahko precej 
neprijetne posledice (poslabšanje dobrega imena in ugleda podjetja, izguba zaupanja strank in 
poslovnih partnerjev, finančne posledice ipd.). Raziskave kažejo, da uporabnike storitev 
elektronskega poslovanja najbolj skrbita prav varnost finančnih in zasebnih podatkov (Pucihar, 
1999, str. 148). 

                                                 
1  Med posebnosti lahko prištevamo tudi prikazovanje podatkov v realnem času ter intenzivnost uporabe 
(uporabniki pogosto uporabljajo storitev po več ur dnevno). 
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Mnoge panoge so z uvedbo elektronskega poslovanja v globalnem gospodarstvu doživele svoj 
razcvet. Internet je zlasti močno vplival na bančništvo in finančno posredništvo (Deitel, 2000, 
str. 456). Že 1999 je npr. v ZDA več kot 100 borznoposredniških družb ponujalo možnost 
trgovanja on-line, za leto 2002 pa je bilo pričakovanih več kot 20 milijonov uporabnikov teh 
storitev (Turban, 2001, str. 170). 

V pogojih lokalnega gospodarstva takšnega razcveta ni. V zadnjih letih je v Sloveniji sicer 
nastalo nekaj sistemov in spletnih portalov, ki so omogočili vpogled v borzno dogajanje prek 
interneta, vendar pa je »pravih«, transakcijsko obarvanih storitev, z možnostjo varnega in 
preglednega nakupa ali prodaje vrednostnih papirjev še vedno razmeroma malo. Od skoraj 30 
registriranih članov borze jih trenutno le nekaj omogoča poln nabor osnovnih storitev 
elektronskega borznega posredništva, kot so spremljanje borznih podatkov v živo, 
vrednotenje portfelja ter oddaja in evidenca borznih naročil. Med ponudniki teh storitev, 
zanimivo, ni še nobene banke2. To je po svoje logično zaradi narave in počasnega reagiranja 
večjih sistemov, nelogično pa je z vidika siceršnjega razmaha na področju elektronskega 
bančništva. 

Razlogov za razmeroma majhno razširjenost ponudbe storitev elektronskega borznega 
posredništva (približno petina članstva borze) je sicer kar nekaj. Eden od vzrokov je 
kompleksnost izgradnje in vpeljave tovrstnih informacijskih sistemov v dnevno poslovanje 
borznoposredniške družbe oz. banke in s tem povezani stroški. Pomemben dejavnik je tudi 
število aktivnih vlagateljev (investitorjev) in promet, ki ga ti ustvarjajo. Ponudnik 
elektronskega borzništva ima v pogojih globalnega gospodarstva lahko več kot 5 milijonov 
uporabnikov, od tega 2 milijona aktivnih (Schonfeld, 1998, str. 94). Na drugi strani je 
povprečna slovenska borznoposredniška družba lahko zelo zadovoljna že, če ima med svojimi 
strankami nekaj sto aktivnih spletnih vlagateljev. 

Problematiko uvajanja in obratovanja sistemov elektronskega borznega poslovanja ter s tem 
povezanih stroškov bi v okviru majhnega in razmeroma zaprtega kapitalskega trga lahko 
reševali po principu zunanjega izvajanja storitve. Takšno zunanje izvajanje je izvedljivo v 
kombinaciji z modelom elektronskega borznega posredništva, ki temelji na porazdeljenem 
računalniškem sistemu. Podobni pristopi so sicer že znani tudi v nekaterih drugih panogah 
(npr. spletni trgovski centri). Njihova skupna značilnost je vloga tretje strani v poslovanju 
(Jerman - Blažič, 2001, str. 34–35). V magistrskem delu bo prikazano, kako je ob primerni 
organizaciji poslovanja, ustrezni zasnovi sistema ter izpolnjevanju nekaterih drugih pogojev 
mogoče to zamisel uresničiti, doseči optimizacijo stroškov in zmanjšati pretrese ob uvajanju 
elektronskega poslovanja v organizacijo. 

                                                 
2 Med bankami je na tem področju najdlje prišla Abanka, ki v okviru sistema Abanet že ponuja delni nabor 
storitev elektronskega borznega poslovanja s strankami (vpogled v portfelj, spremljanje tečajnice). 



 4

1.2 Namen in zastavljeni cilji 

Namen magistrskega dela je obravnavanje problematike elektronskega borznega poslovanja, 
zlasti v razmerah slovenskega trga vrednostnih papirjev, ter izoblikovanje nekaterih predlogov 
za nadaljnji razvoj in uveljavitev te panoge. 

Cilji magistrskega dela so: 

 predstavitev kapitalskega trga kot okolja za vpeljavo storitev elektronskega 
poslovanja; 
 analiza postopkov pri trgovanju z vrednostnimi papirji z vidika avtomatizacije in 
vpeljave elektronskega poslovanja; 
 izbor priporočil stroke povezanih z vodenjem projektov in inženirskim pristopom v 
okviru razvoja programskih rešitev; 
 osvetlitev nekaterih pomembnih spremljajočih vidikov elektronskega borznega 
poslovanja; 
 modeliranje splošnega sistema elektronskega borznega posredništva prek spleta ter 
njegova razčlenitev in predstavitev po posameznih komponentah oz. sestavnih delih; 
 obravnavanje različnih pristopov k izvedbi projekta elektronskega borznega 
posredništva; 
 analiza lokalnih posebnosti in vzrokov za razmeroma majhno razširjenost ponudbe 
elektronskega poslovanja s strankami med borznimi člani v Sloveniji; 
 analiza stroškov elektronskega borznega posredništva in preučitev možnosti za 
njihovo optimizacijo; 
 izoblikovanje modela stroškovno učinkovite rešitve, primerne za slovenski kapitalski 
trg. 

1.3 Metode dela 

Magistrsko delo se opira na teoretične podlage, pridobljene s študijem strokovne literature v 
okviru posameznih področij, ki so predmet preučevanja. Uporabljena je metoda sistemske 
analize, ki vključuje preučitev razpoložljive dokumentacije ter analizo izkušenj in problemov 
v okviru nekaterih že izvedenih projektov. 

V določenih primerih, ki se nanašajo na specifično problematiko ali razmere v lokalnem 
gospodarstvu, strokovne literature (še) ni. V takšnih okoliščinah je uporabljena analogija ter 
analitično-primerjalne metode oz. logično sklepanje in spoznanja, ki jih daje »dobra praksa« 
na določenem področju. 

Nenazadnje je v nalogi zajeto tudi znanje, pridobljeno med podiplomskim študijem, ter 
izkušnje iz sodelovanja pri projektih elektronskega borznega poslovanja v Sloveniji in tujini. 
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1.4 Povzetek vsebine poglavij 

V uvodnem poglavju je predstavljena osnovna problematika magistrskega dela, namen dela, 
zastavljeni cilji in uporabljene metode dela. 

V drugem poglavju sledi predstavitev slovenskega kapitalskega trga, njegovih udeležencev in 
lokalnih posebnosti. Opisani so postopki pri trgovanju z vrednostnimi papirji, predvsem z 
vidika možne avtomatizacije poslovnih procesov in uvedbe storitev elektronskega poslovanja. 

Tretje poglavje govori o elektronskem borznem poslovanju in njegovem razvoju v Sloveniji. 
Predstavljeni so nekateri delujoči sistemi ter prednosti in razlogi za uvedbo storitev 
elektronskega poslovanja v borznoposredniških družbah in bankah. 

Četrto poglavje opisuje projektni menedžment in tehnologijo programskega inženirstva pri 
razvoju programske opreme. Resno zastavljen projekt razvoja sistema za elektronsko borzno 
poslovanje mora biti namreč primerno organiziran in ustrezno voden, sicer so lahko rezultati 
slabi. 

Peto poglavje vsebuje izbrano tematiko, ki je tako ali drugače povezana z elektronskim 
borznim poslovanjem. To so razne podporne storitve, varnostna problematika in nekateri 
drugi spremljajoči vidiki uvedbe ter delovanja informacijskega sistema za borzno poslovanje 
prek interneta. 

V šestem poglavju je predstavljena zasnova splošnega sistema za elektronsko borzno 
posredništvo. Poglavje opisuje tehnično arhitekturo in poglavitne sestavne dele sistema. 
Pojasnjena je tudi vloga in delovanje elektronske knjige naročil ter postopki sprejema in 
kontrolni mehanizmi pri procesiranju oz. obdelavi borznih naročil. 

V sedmem poglavju je predstavljena problematika uvajanja elektronskega borznega 
posredništva v okviru majhnega kapitalskega trga. Analizirani so stroški razvoja in 
obratovanja storitve. Predstavljeni so različni možni pristopi k izvedbi projekta. V poslovnem, 
organizacijskem in tehničnem smislu je izoblikovan predlog stroškovno prijazne rešitve, 
primerne za slovenski kapitalski trg in njegove posebnosti. 

Sledi sklepno poglavje, v katerem so povzeti zaključki in ugotovitve magistrskega dela. 

2 Predstavitev kapitalskega trga 

2.1 Uvod 

Kapitalski trg je del širšega finančnega trga3, kamor lahko uvrstimo še trg denarja in trg 
izvedenih finančnih inštrumentov, na katerem se trguje npr. z opcijami ter menjalnimi in 
terminskimi pogodbami (0). Z vidika elektronskega borznega poslovanja je v okviru 

                                                 
3  Finančne trge lahko delimo na različne načine. Najpogostejša je delitev glede na čas prenosa (ročnost) 
finančnih sredstev (Gregorec, 2002, str. 4). 
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finančnega oz. kapitalskega trga zanimiv predvsem tisti del, ki ga predstavlja organizirano 
trgovanje na borzi vrednostnih papirjev. 

 Delitev finančnega trga 

Trg denarja:

- medbančni trg,
- kratkoročni vrednostni papirji,
- centralnobančni trg

Finančni trg

Trg kapitala:

- primarni (nove izdaje),
- sekundarni (borza, OTC),
- terciarni (trgovanje mimo borze),
- kvartarni (institucionalni investitorji)

Trg izvedenih finančnih 
instrumentov:

- opcije,
- zamenjave,
- terminske pogodbe

 
Vir: Mikec, 2002, str. 4–6 in Mramor, 2000, str. 24 

2.2 Trg vrednostnih papirjev 

2.2.1 Sestavine trga vrednostnih papirjev 

Trg vrednostnih papirjev tvorijo njegovi udeleženci: 

 borza vrednostnih papirjev; 
 posredniške organizacije (članice borze); 
 institucija, ki skrbi za poravnavo obveznosti; 
 organ, zadolžen za nadzor trga vrednostnih papirjev. 

Med udeležence trga lahko prištevamo še vlagatelje (investitorje) in izdajatelje vrednostnih 
papirjev, s katerimi se trguje na borzi.  

 Trg vrednostnih papirjev v Sloveniji 

Člani borze
in

borzni posredniki

BORZA

informacijski sistem borze KDD
denarna poravnava

+
prenos lastništva

Člani borze
in

borzni posredniki

Izdajatelji
delnice + obveznice

Borzna
kotacija

Prosti
t rg

Kratkoročni
V.P.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Investitorji Investitorji

 
Vir: Ljubljanska borza 

2.2.1.1 Borza 

Borza je gospodarska družba, pooblaščena za organizacijo in zagotavljanje infrastrukture trga 
vrednostnih papirjev. Organizira povezavo med povpraševanjem in ponudbo na trgu, odloča o 
sprejemu vrednostnih papirjev v organizirano trgovanje, skrbi za informiranost vlagateljev ter 
opravlja še nekatere druge naloge in funkcije. Borza deluje po principu sedežev oz. članstva. 
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Poslovanje na borzah je sprva potekalo v obliki klasičnih sestankov z izklicevanjem cen na 
borznem parketu. Danes na večini borz takšne oblike sklepanja poslov ni več, saj ga je 
zamenjalo elektronsko trgovanje prek računalniških ekranov. Na Ljubljanski borzi 
vrednostnih papirjev se je to zgodilo postopoma med leti 1993 in 1995. Zadnji tradicionalni 
borzni sestanek je potekal 14. decembra 1995. 

Elektronsko poslovanje, ki ga ponuja borza, je omejeno le na njene člane, ki so z borzo 
povezani v okviru zasebnega komunikacijskega omrežja. Posamični vlagatelji ne morejo 
neposredno trgovati na borzi, lahko pa na njej poslujejo posredno, ob pomoči članov oz. z 
uporabo njihovih storitev. 

2.2.1.2 Posredniki 

Posle z vrednostnimi papirji lahko opravljajo le pooblaščeni udeleženci trga vrednostnih 
papirjev – člani borze. Član borze je pravna oseba, ki je bila sprejeta v članstvo borze 
vrednostnih papirjev na podlagi izpolnjenih pogojev, ki jih predpisujejo zakoni in borza. V 
skladu z ureditvijo, ki velja v Sloveniji, lahko člani borze postanejo samo banke ali 
borznoposredniške družbe, registrirane za trgovanje z vrednostnimi papirji. 

Temeljna dejavnost članov kot posrednikov je posredovanje pri nakupih in prodajah na trgu, v 
skladu z veljavnimi predpisi in poslovnimi običaji. Posredovanje pomeni opravljanje nakupov 
ali prodaj vrednostnih papirjev po naročilu in za račun stranke. 

2.2.1.3 Vlagatelji 

Udeleženci trga vrednostnih papirjev so tudi vlagatelji, ki na trgu prek posrednikov kupujejo 
oz. prodajajo vrednostne papirje. Vlagateljev je več vrst, od individualnih oz. zasebnih, pa do 
takih bolj institucionalnega značaja, kot so razni skladi, družbe za upravljanje, zavarovalnice, 
finančni holdingi ali podobne organizacije. Razdelimo jih lahko tudi na tiste bolj izkušene, ki 
redno sledijo dogajanju na trgu in v medijih, ter na tiste malo manj izkušene, ki se bolj 
zanašajo na nasvete posrednikov, prijateljev in znancev. Med strankami borznih družb je 
veliko tudi t. i. enkratnih strank, ki pridobljene vrednostne papirje v določenem trenutku 
prodajo, nato pa z borzo nimajo več opravka. 

S širšo informatizacijo družbe postajajo vlagatelji čedalje bolj zahtevni in tehnološko dobro 
opremljeni. Klasično telefonsko in v nekaterih primerih osebno poslovanje vedno bolj 
dopolnjujejo ali zamenjujejo sodobnejše oblike. Borzni člani se tega zavedajo, zato ponekod 
že imajo, drugod pa še razmišljajo ali uvajajo ustrezne informacijske sisteme elektronskega 
borznega poslovanja. Taki sistemi omogočajo enakopravno in celovito obveščanje strank o 
dogajanju na trgu ter ponujajo možnost opravljanja storitev v realnem času, hitreje, ceneje in 
pregledneje. 

2.2.1.4 Poravnava 

Poravnavo v širšem pomenu besede predstavljata dve povezani funkciji oz. procesa, ki 
pomenita dejanski zaključek borznega posla. Bistvo poravnave je, da kupec z nakupom 
pridobi finančni inštrument, prodajalec pa ustrezno plačilo zanj. V tuji strokovni literaturi in 
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izrazoslovju se s tem v zvezi uporablja besedna zveza »clearing and settlement«, kjer 
»clearing« predstavlja izračun obveznosti, »settlement« pa dejansko plačilo in dostavo oz. 
zamenjavo lastništva nad finančnim inštrumentom. 

Poravnava praviloma poteka prek neke centralne ustanove. V Sloveniji ima to vlogo KDD – 
Centralna klirinško depotna družba, d. d., ki je pričela delovati leta 1995. KDD je 
organizirana kot delniška družba, katere delničarji so banke, borznoposredniške družbe, 
državni skladi in družbe za upravljanje. 

Temeljna naloga KDD je vodenje centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev 
in denarna poravnava opravljenih poslov z vrednostnimi papirji. Denarna poravnava mora biti 
opravljena v dveh delovnih dneh (T+2) od sklenitve posla na borzi. V tem času morajo imeti 
člani borze zahtevana sredstva na posebnem računu, odprtem pri Banki Slovenije, istočasno 
pa se opravi tudi prenos lastništva z vrednostnimi papirji. 

2.2.1.5 Nadzor 

Transparentno in regulirano delovanje trga vrednostnih papirjev je velikega pomena za male 
udeležence trga. Pod transparentnostjo poslovanja razumemo predvsem preglednost 
poslovanja, hkraten dostop do pomembnih informacij in posledično izenačenost (enake 
izhodiščne možnosti) udeležencev na trgu. Male udeležence za razliko od profesionalcev ali 
institucionalnih vlagateljev predstavljajo predvsem posamični vlagatelji. Ti udeleženci so v 
številčnem smislu pomemben segment trga, praviloma pa tudi šibkejša stran v poslovanju, ki 
jo je treba zaščititi. Pravila skrbnega in varnega poslovanja z vrednostnimi papirji so zato zelo 
pomembna za delovanje trga in ustvarjanje potrebnega zaupanja vanj. 

Na trgu vrednostnih papirjev poznamo tudi nedovoljena ravnanja, ki so bodisi zakonsko ali 
kako drugače sankcionirana. Med ta ravnanja prištevamo (Mikec, 2002, str. 34–41): 

 poslovanje na podlagi zlorabe notranjih informacij; 
 manipulacije s tečaji vrednostnih papirjev (vplivanje na tečaje, oblikovanje interesnih 
skupin, razširjanje govoric); 
 prikrivanje informacij o poslovanju (npr. s strani izdajateljev vrednostnih papirjev); 
 manipulacije posrednikov (npr. vrivanje lastnih naročil, navidezni posli, spodbujanje k 
nakupu ali prodaji zgolj z namenom pridobivanja provizije ipd.). 

Zaradi opisanega je na trgu potreben ustrezen nadzor. Zanj skrbi nadzorna institucija, ki je 
običajno javna, neodvisna organizacija, zadolžena za urejanje in nadzor trga kapitala. Kot 
takšno jo poznajo predvsem anglosaksonski finančni sistemi. V skladu s slovensko 
zakonodajo nadzor na trgu opravlja Agencija za trg vrednostnih papirjev. Ustanovljena je bila 
leta 1994, njene poglavitne pristojnosti pa so: 

 izdaja raznih dovoljenj (npr. dovoljenje za poslovanje finančnih institucij, dovoljenja 
borznim posrednikom in članom uprav ipd.); 
 nadzor nad izvajanjem javne ponudbe na trgu, nadzor nad poslovanjem pooblaščenih 
udeležencev trga, nadzor nad poslovanjem borze in KDD; 
 priprava podzakonskih aktov. 
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2.3 Postopki pri poslovanju z vrednostnimi papirji 

Z vidika borznoposredniške družbe oz. banke poteka poslovanje z vrednostnimi papirji po 
nekaterih bolj ali manj ustaljenih postopkih, ki jih lahko razdelimo na: 

 postopke pred odprtjem trga in postopke po njegovem zaprtju, 
 postopke med trgovanjem na borzi. 

Poznavanje teh postopkov je pomemben pogoj za ustrezno pripravo, načrtovanje, izvedbo in 
praktično vpeljavo elektronskega poslovanja v dejavnost družbe. 

Postopki pred odprtjem trga 

Med vsakodnevne postopke, ki se izvajajo pred začetkom trgovanja in jih je možno deloma 
avtomatizirati, uvrščamo zlasti uvažanje podatkov iz drugih informacijskih sistemov ter 
njihovo obdelovanje. Uvažajo se npr. podatki in stanja iz centralnega registra Klirinško 
depotne družbe, po potrebi pa tudi drugi podatki (borza, plačilni promet, Banka Slovenije 
ipd.). Pomembni dejavnosti pred odprtjem trga sta še: 

 vnos in definiranje novih strank, 
 knjiženje prilivov in odlivov na trgovalne račune strank. 

Postopki po zaključku dnevnega trgovanja 

Postopki po zaključku dnevnega trgovanja so: 

 sprejem in obdelava uradne borzne tečajnice; 
 uvoz in obdelava sklenjenih poslov; 
 obračun provizij, davkov in dajatev; 
 obveščanje strank (obračuni, potrdila o prejemu in izvršitvi borznih naročil); 
 dnevne računalniške obdelave. 

Stopnja avtomatizacije postopkov pred in po trgovanju je odvisna od zmožnosti 
informacijskega sistema borznoposredniške družbe ali banke. Za izvedbo postopkov je 
zadolžen referent v zalednem oddelku (backoffice). 

2.3.1 Postopki med trgovanjem 

Trgovanje na borzi je v splošnem omejeno na nekaj ur na dan (odvisno od velikosti trga in 
dejavnosti na njem). Na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev traja trgovanje vsak delovni 
dan od 9.30 do 13.00. Med trgovanjem potekajo v borznoposredniški družbi naslednje 
dejavnosti: 

 sprejem, obdelava in posredovanje naročil na trg; 
 vodenje knjige naročil; 
 informiranje strank o stanju na trgu in drugih pomembnih dogodkih; 
 druge dejavnosti, kot so npr. svetovanje, upravljanje premoženja, ipd. 
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2.3.1.1 Sprejem borznih naročil 

Postopek sprejemanja borznega naročila poteka v določenem logičnem zaporedju. V okviru 
klasičnega (zlasti telefonskega) poslovanja mora borzni posrednik najprej prepoznati stranko 
na drugi strani. Pri tem se posredniki pogosto zanašajo kar na osebna poznanstva ali 
enostavna gesla (možnost zlorabe!). Stranki se je treba nato posvetiti, izmenjati določene 
vljudnostne fraze ter se pogovoriti o stanju na trgu ipd. Zatem sledi dogovarjanje o naročilu in 
parametrih naročila ter na koncu potrditev in oddaja naročila na trg. Postopek oddaje 
borznega naročila je za stranko v osnovi enostaven, na strani borzne družbe pa procedura za 
sprejem vsebuje določene mehanizme, ki so bodisi predpisani s strani regulatorja trga bodisi 
izvirajo iz samih potreb poslovanja. Klasičen postopek oddaje in sprejema borznega naročila 
ter nekatere možne ovire, ki se pri tem pojavljajo prikazuje 0. 

 Klasičen postopek oddaje in sprejema borznega naročila 

Oddaja borznega naročila (stranka) Možne ovire 

telefonski klic ali osebni obisk borznega 
posrednika 

zasedenost telefonskih linij, 
nedosegljivost borznega posrednika, 
zasedenost borznega posrednika z drugo stranko 

pogovor z borznim posrednikom: 
informiranje o razmerah in stanju na trgu, 
informacija o stanju na trgovalnem računu 

pretvorba podatkov iz računalniškega zaslona v 
pogovorno obliko ter s tem povezane omejitve 
(počasnost, možnost napak) 

izoblikovanje odločitve in oddaja borznega 
naročila 

omejitve, ki izvirajo iz narave osebne oz. telefonske 
komunikacije (čakalna vrsta, omejen čas za razmislek) 

Sprejem naročila (borzni posrednik) Možne ovire 

identifikacija in prepoznava stranke možnost zlorabe (npr. lažno predstavljanje) 

posvetovanje o trenutnih tržnih razmerah preostale stranke čakajo 

dogovarjanje o naročilu in parametrih 
naročila 

posamezen borzni posrednik lahko hkrati »obdeluje« le 
po eno stranko 

oddaja naročila na trg (predhodno je treba 
naročilo preveriti in ugotoviti kritje na 
trgovalnem računu) 

možnost pomote pri vnosu naročila (npr. zamenjava 
količine in cene) 
možnost napačnega razumevanja, možnost zanikanja 
(ponekod se pogovori snemajo) 

Vir: Prirejeno po OBS Online – priročnik za uporabnike in investitorje na borzi, 1997 

2.3.1.2 Evidenca in avtorizacija naročil 

V postopku sprejema borznega naročila je treba tega najprej vpisati v evidenco naročil in ob 
tem preveriti, če ima vlagatelj oz. stranka ustrezna sredstva za morebitno izvršitev naročila 
(kritje). Ob naročilu za prodajo je treba npr. preveriti, ali naročena količina vrednostnih 
papirjev ne presega razpoložljivega stanja vrednostnih papirjev na računu stranke. Ob 
naročilu za nakup pa se preveri, če denarno stanje stranke, ki se nahaja na posebnem, ločenem 
denarnem računu borzne družbe, zadostuje za nakup želene količine vrednostnih papirjev. Če 



 11

drugih zadržkov ni (npr. smiselnost parametrov naročila, tržne omejitve ipd.), se naročilo 
lahko avtorizira ter vpiše v trgovalni sistem borze in s tem odda na trg. V nasprotnem primeru 
se naročilo zavrne oz. odkloni. 

Evidenca z zaporedno številko in datumom prejema naročila se vodi v posebnem dokumentu, 
ki se imenuje Knjiga naročil (Orders book). Knjiga naročil je eden od osrednjih dokumentov 
v borznem poslovanju. V primeru elektronskega poslovanja je treba knjigo naročil voditi 
računalniško, funkcionalnost takšnega sistema pa je običajno razširjena (hranjenje drugih 
podatkov in evidenc, podpora samodejnega sprejema in avtorizacije borznih naročil ipd.).  

2.3.1.3 Sklenitev posla 

Ko so naročila vpisana v borzni trgovalni sistem in s tem oddana na trg, čakajo na ustrezna 
protinaročila. Če se ponudba in povpraševanje »srečata«, se ustrezna nakupna in prodajna 
naročila med seboj »zaprejo« in posel oz. posli so sklenjeni. Izjemoma (npr. v primeru napake 
ali zmote) je možno v določenem časovnem obdobju – ob soglasju kupca in prodajalca – 
sklenitev posla naknadno preklicati (stornacija). 

2.3.1.4 Informiranje strank 

Med dnevnim trgovanjem borzni posredniki prejmejo veliko klicev strank, ki se zanimajo za 
nasvete ter najrazličnejše informacije in podatke, od postopkov pri preknjižbah, zastavah in 
dedovanju vrednostnih papirjev, do višine provizij, izplačila dividend ipd. Veliko je tudi 
povpraševanja po zadnjih tečajih vrednostnih papirjev, sklenjenih poslih in stanjih na računih, 
saj precej borznih članov še ne omogoča svojim strankam neposrednega dostopa do borznih 
podatkov in stanj na trgovalnih računih. 

2.4 Informacijski sistem zalednega poslovanja 

Da bi postopki v okviru klasičnega poslovanja s strankami in vrednostnimi papirji lahko 
delovali, potrebuje borzna družba oz. banka ustrezen informacijski sistem zalednega 
poslovanja (»backoffice« sistem). Glavne funkcije takšnega sistema so: 

 vnašanje podatkov o strankah, storitvah, cenah, provizijah, naročilih ipd.; 
 knjiženje pologov, dvigov in prenosov denarnih sredstev; 
 prenos stanj vrednostnih papirjev iz informacijskega sistema depotne družbe; 
 razni pregledi, prikazi in poročila (npr. podatki o strankah, borzna naročila, sklenjeni 
posli, promet, stanje na portfelju, denarno stanje, provizije, terjatve/obveznosti); 
 uvozi podatkov (borzni posli in tečajnica borze, papirji KDD, devizna tečajnica ipd.); 
 izmenjava podatkov (računovodski program, dislocirane enote ipd.); 
 poročanje (strankam, ATVP, Banka Slovenije, DURS); 
 analitični podsistem. 
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2.5 Značilnosti in posebnosti kapitalskega trga v Sloveniji 

Slovenski trg kapitala je majhen, kar je logična posledica relativne majhnosti slovenskega 
gospodarstva. Čeprav trg vrednostnih papirjev v organiziranem smislu deluje že dobro 
desetletje, je postal bolj raznolik šele po letu 1995 z uvrstitvijo prvih delnic iz procesa 
lastninskega preoblikovanja podjetij v borzno kotacijo. Kapitalski trg ni bil imun na t. i. 
tranzicijske vplive. Zaznamovale so ga lokalne posebnosti, kot so npr. proces lastninjenja, 
privatizacijska vrzel ter uveljavljanje oz. spreminjanje zakonodaje. Leta 1997 je 
zakonodajalec uvedel obdavčitev kapitalskih dobičkov4, Banka Slovenije pa tako imenovane 
skrbniške račune, s katerimi je začasno »zavarovala« (stroškovno obremenila) tuje vlagatelje 
do te mere, da je slovenski trg kapitala postal za njih manj zanimiv. Spreminjanje ali uvajanje 
nove zakonodaje se je nadaljevalo tudi v letu 1999 (Zakon o trgu vrednostnih papirjev, Zakon 
o deviznem poslovanju, Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih). Po krajšem obdobju 
zmerne stabilnosti so že na vidiku spremembe, tokrat v obliki nove davčne reforme. 

Temeljni dejavniki vpliva na vrednost delnic, kot sta uspešnost poslovanja posameznih 
podjetij in splošne makroekonomske razmere, so bili v že tako ne prav stabilnih svetovnih 
razmerah (vojne, azijska in ruska finančna kriza, porast svetovnega terorizma ipd.) pogosto 
potisnjeni v ozadje. Kapitalski trg v Sloveniji zaznamujejo naslednje značilnosti oz. 
posebnosti (Kleindienst, 2001, str. 322–335): 

 šibkejši vpliv temeljnih dejavnikov na vrednost delnic; 
 prehodna faza (proces konsolidacije lastništva, pogoste spremembe zakonodaje); 
 majhnost trga (npr. po obsegu poslovanja ter številu vlagateljev in izdajateljev 
vrednostnih papirjev); 
 pomanjkanje tradicije in zaupanja v kapitalski trg; 
 razni psihološki dejavniki, kot so: lokalnost, pasivnost, razširjanje govoric, zloraba 
notranjih informacij ipd. 

Aktualni dogodki v zadnjem času so prevzemi, združitve ali druge spremembe, ki povzročajo 
koncentracijo lastništva v mnogih podjetjih (npr. Lek, Pivovarna Union, SKB banka, Fructal, 
Radenska, BTC ipd.). Ta znana in uspešna podjetja (v borznem žargonu »blue chips«) so za 
vlagatelje postala tako manj zanimiva, posledično pa se je zmanjšal tudi obseg prometa na 
borzi. 

Opisane posebnosti niso ravno vzpodbuda za dogajanje na kapitalskem trgu, vendar pa se 
pojavljajo tudi nekateri pozitivni premiki. Varčevalne navade prebivalstva se počasi 
spreminjajo, saj nekatere tradicionalne oblike varčevanja izgubljajo svoj pomen. Niža se 
splošna raven obrestnih mer, napovedana je obdavčitev obresti in nepremičnin. S tem 
postajajo tovrstna vlaganja postopoma manj zanimiva, povečuje pa se zanimanje za vzajemne 
sklade in vlaganja v tuje vrednostne papirje. 

                                                 
4 Dobiček, ustvarjen s prodajo vrednostnih papirjev znotraj triletnega obdobja, je vključen v dohodnino. Stopnja 
akontacije davka je 30 %, dejanska obdavčitev pa lahko znaša tudi do 50 % (odvisno od višine drugih 
prejemkov). 
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3 Elektronsko borzno poslovanje 

3.1 Uvod 

Podjetja uvajajo elektronsko poslovanje na različne načine. Ta proces je običajno razdeljen v 
več faz, saj storitev ni mogoče uvesti kar čez noč. Ob tem je potrebna tudi določena 
reorganizacija poslovanja, sicer kakovostnih in uporabnih storitev pogosto niti ni mogoče 
ponuditi. Čeprav elektronsko poslovanje samo po sebi ni nek novodoben pojav in je v 
poslovanju informacijsko bolj ozaveščenih podjetij prisotno že več desetletij, pa je postalo 
širše priljubljeno prav z razmahom interneta. 

Pri uvajanju e-poslovanja je treba v organizacijskem smislu vpeljati nekatere prilagoditve ali 
ustanoviti nove oddelke. Zaradi vse večje kompleksnosti informacijskih sistemov je treba v 
(avtomatiziran) poslovni proces vnesti varovalke in kontrole ter vzpostaviti mehanizme za 
nadzor. Predvideti je treba tudi ustrezno organiziranost, informacijsko infrastrukturo in 
kadrovsko zasedbo, hkrati pa posodobiti vzorce poslovanja in način razmišljanja oz. 
organizacijsko kulturo v podjetju. Pri tem je zelo pomembna podpora vodstvenih struktur, saj 
se organizacija oz. podjetje kot sistem že po inerciji upira spremembam osvojenih in utečenih 
postopkov poslovanja. 

V industriji elektronskega poslovanja se med ponudniki in uporabniki storitev pogosto 
oblikujejo storitvene verige. Pomen nekaterih izrazov, kot sta uporabnik in stranka, je zato 
lahko nekoliko zamegljen in odvisen od konkretnega primera. Tudi pomen nekaterih drugih v 
nadaljevanju pogosto uporabljenih izrazov, kot so: borzno poslovanje, borzno posredovanje, 
borzno trgovanje ipd., je podoben, vendar pa lahko v kombinaciji z raznimi predponami 
ustvari vtis zmešnjave. Te izraze in njihov pomen v tem dokumentu prikazuje 0. 

 Pomen izrazov 

Izraz Pomen 

naročnik storitve družba oz. organizacija, ki je prejemnik oz. plačnik storitve 

ponudnik storitve družba oz. organizacija, ki formalno ponuja (prodaja) storitev, ni pa 
nujno, da jo v celoti tudi sama izvaja 

izvajalec storitve družba oz. organizacija, ki naročeno storitev izvaja in je z naročnikom v 
pogodbenem razmerju 

uporabnik storitve prejemnik storitve (lahko je končni uporabnik ali vmesni člen v 
storitveni verigi) 
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končni uporabnik oseba oz. subjekt, ki dnevno ali občasno uporablja storitev in nastopa 
kot zadnji člen v storitveni verigi 

stranka v splošnem prejemnik neke storitve, vendar pa je pomen odvisen od 
konkretnega primera (stranka je lahko tako poslovni partner kot tudi 
uporabnik oz. končni uporabnik neke storitve) 

elektronsko* poslovanje 
(e-poslovanje) 

(1) komercialna dejavnost, ki se izvaja prek elektronskih omrežij, 
pogosto prek interneta, in je povezana s poslovno storitvijo, npr. s 
prodajo ali z nakupom5 
(2) prenos oz. izmenjava poslovnih dokumentov (naročil, nakazil, 
dobavnic, plačil ipd.) prek računalniških omrežij 

elektronsko* borzno 
poslovanje 

splošen pojem za elektronsko poslovanje v borzni oz. borzno 
posredniški panogi, ki zajema tako poslovanje med borzo in njenimi 
člani kot tudi poslovanje med člani borze in njihovimi strankami 

elektronsko* borzno 
posredovanje 
(e-borzništvo) 

model elektronskega poslovanja med borznoposredniško družbo ali 
banko in njenimi strankami (poudarek na borznoposredniških storitvah) 

elektronsko* borzno 
trgovanje 

elektronsko borzno poslovanje s poudarkom na sklepanju borznih 
poslov prek računalniško vodenih sistemov 

* Uporabljajo so tudi druge predpone, ki naglašujejo medij prenosa ali neposrednost stika s trgom npr.: 
internet, spletno, on-line ipd. 

3.2 Prednosti borznega poslovanja prek interneta 

Elektronsko borzno poslovanje prek interneta omogoča lažje, hitrejše in natančnejše borzno 
poslovanje. Osnovne storitve na tem področju so: tekoče spremljanje borznega dogajanja, 
posredovanje naročil ter vpogled v evidenco naročil, portfelj in stanje na denarnem računu. Za 
lažjo investicijsko odločitev je v različnih sistemih na voljo še več podatkov o vrednostnih 
papirjih in podjetjih, ki te papirje izdajajo (izdajatelji vrednostnih papirjev). Sistemi za 
elektronsko borzno poslovanje so pogosto tudi orodja za poslovno odločanje, ki poleg 
osnovne funkcije omogočajo še analitične storitve in povezave s ponudniki poslovnih 
informacij. 

Na splošno lahko rečemo, da je poslovanje z vrednostnimi papirji »hvaležna« internetna 
aplikacija, saj gre za finančno storitev, katere proizvod (vrednostni papir) v nematerialnem 
poslovanju nima več svoje fizične oblike. S tem odpadejo problemi hrambe, skladiščenja, 
dostave ipd. Zanimivi značilnosti internetnega poslovanja sta tudi globalna dostopnost ter 
»obratovalni čas«, ki omogoča uporabo storitve 24 ur na dan, skozi vse leto. 

 

                                                 
5 Opredelitev, ki jo je uporabil konzorcij EITO (European Information Technology Observatory) v anketi o 
elektronskem poslovanju v evropskih državah (vir: Raziskava o rabi interneta v Sloveniji). 
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Elektronsko borzno poslovanje ima veliko praktičnih lastnosti in lepo dopolnjuje klasično 
obliko poslovanja s komitenti. Glavni razlogi za njegovo uvedbo so: 

 avtomatizacija poslovnega procesa; 
 sistemsko zagotovljena preglednost poslovanja (obravnavanje vseh naročil na enak 
način in v skladu z vrstnim redom prejema); 
 hitrost (ni zasedenih telefonskih linij ali čakanja na borzne posrednike); 
 možnost celovitega obveščanja vseh strank o stanju na trgu prek enotnega vmesnika; 
 razbremenitev borznih posrednikov, zmanjševanje stroškov; 
 možnost nadzora poslovanja prek računalniško vodene in on-line dostopne knjige 
naročil; 
 možnost trženja dodatnih storitev (baza analitičnih podatkov, raziskave, pošiljanje 
sporočil in obvestil prek SMS ali elektronske pošte ipd.). 

3.3 Elektronsko borzno posredništvo v Sloveniji 

Borzno posredništvo oz. poslovanje z vrednostnimi papirji je bila v Sloveniji ena od prvih 
oblik elektronskega poslovanja na internetu. V tem smislu je bilo prelomno leto 1997, ko so 
bili širši javnosti predstavljeni trije sistemi za opravljanje finančnih transakcij prek interneta. 
To so bili: sistem nekdanje Agencije za plačilni promet (SDK), spletna banka SKB Net in 
OBS Online – Osebni borzni sistem. 

3.3.1 OBS Online – Osebni borzni sistem 

OBS Online – Osebni borzni sistem je bil prvi sistem, ki je vlagateljem na Ljubljanski borzi 
omogočil poslovanje z vrednostnimi papirji prek interneta. Njegove poglavitne funkcije so: 

 neposredni stik z borznim trgom in živ vpogled v borzno trgovanje brez zakasnitev; 
 oddaja in preklic borznih naročil; 
 neposreden vpogled v stanje na trgovalnem računu in evidenco naročil (Knjiga 
naročil); 
 vrednotenje portfelja; 
 grafični prikazi dnevnih in zgodovinskih vrednosti tečajev; 
 objava raznih sporočil; 
 spremljanje borzne statistike; 
 možnost nastavitve alarmov za izbrane vrednosti tečajev (elektronska pošta, SMS); 
 tehnična in temeljna analiza vrednostnih papirjev.  

Posebnosti OBS Online v času njegovega nastanka so bili zlasti lastni zaščitni mehanizmi6 
(128-bitno šifriranje, avtentikacijski mehanizem enkratnih gesel) ter uporabniški vmesnik v 
obliki samostojne Java aplikacije.  

                                                 
6 V času nastanka sistema nekateri danes poznani varnostni standardi še niso bili širše uveljavljeni. Ameriška 
administracija je blokirala izvoz tehnologije, ki je vsebovala podporo za šifriranje podatkov s ključi dolžine več 
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Zanimiva je tudi zgodovina sistema OBS Online. Razvit je bil v letih 1996–1997 za potrebe 
tedanje Centralne borzne družbe. Ob nastanku je bil deležen precejšnjega navdušenja 
vlagateljev ter zanimanja medijev. Nekoliko manj toplo so ga sprejele konkurenčne borzne 
družbe in Ljubljanska borza, ki na tovrsten izziv takrat še ni bila pripravljena. Sistem je 
pozneje prestal večkratno spremembo lastništva. Leta 2000 ga je npr. prevzela borzna družba 
eBrokers, d. d., nato pa ga je odkupila Celjska borzna hiša, v okviru katere deluje še danes. Po 
podatkih iz leta 2000 je sistem ob prelomu tisočletja uporabljalo 240 uporabnikov, ki so ob 
njegovi pomoči ustvarjali do 75 % prometa borzne družbe7.  

 OBS Online – Osebni borzni sistem (uporabniški vmesnik) 

 

Vir: Celjska borzna hiša, d. o. o., 2003 

3.3.2 P4net 

P4net je sistem, ki ga ponuja borznoposredniška družba Poteza, d. d. (član borze z oznako P4). 
Kronološko gledano gre za drugi tovrstni sistem v Sloveniji. Javnosti je bil predstavljen 
spomladi 2001, po dostopnih podatkih pa naj bi imel konec leta 2002 približno 150 
uporabnikov (Kačič, 2002). Funkcionalnost P4net je v primerjavi s podobnimi sistemi morda 
nekoliko skromnejša, vendar še vedno celovita, saj ne manjka nobena od bistvenih funkcij 

                                                                                                                                                         
kot 40 bitov. Omejitev je veljala tudi za spletne pregledovalnike kot sta Netscape in Internet Explorer, kar je 
predstavljalo resno oviro storitvam elektronskega poslovanja na internetu. 
7 Vir: Revija Monitor : Prva slovenska internetna borza, januar 2000 
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elektronskega borznega posredništva. Z uporabniškega vidika P4net sestavljajo naslednji 
moduli8: 

 tečajnica in izbrani papirji: nudi spremljanje gibanja tečajev vrednostnih papirjev na 
Ljubljanski borzi; 
 portfelj: uporabniku omogoča vpogled v stanje vrednostnih in denarnih sredstev na 
trgovalnem računu; 
 naročila: omogoča oddajo naročil za nakup in prodajo vrednostnih papirjev na 
Ljubljanski borzi; 
 sporočila: omogoča uporabniku spremljanje poteka izvršitve določenega naročila; 
 pomoč: nudi odgovore na najpogostejša vprašanja oz. napotke za rešitev osnovnih 
težav pri uporabi storitve. 

3.3.3 Spletna borzna poslovalnica 

Spletna borzna poslovalnica je novejši sistem spletnega borznega posredništva, namenjen 
bankam in borznoposredniškim družbam ter njihovim komitentom. Sistem je bil zasnovan leta 
2001 na osnovi izkušenj, pridobljenih v okviru projekta OBS Online. Pri njegovem nastanku 
je bilo ključno spoznanje, da je slovenski kapitalski trg zaradi razmeroma skromnega števila 
aktivnih vlagateljev pravzaprav premajhen za sisteme elektronskega poslovanja, izdelane po 
naročilu. 

Spletna borzna poslovalnica je informacijski sistem, ki deluje v kombinaciji tehnične 
infrastrukture naročnika in izvajalca – zunanjega ponudnika storitve. V osnovi omogoča 
spremljanje trgovanja, pregled podatkov o stanju na računu, vodenje evidence naročil ter 
elektronsko posredovanje naročil v okviru Ljubljanske borze vrednostnih papirjev. 

Spletna borzna poslovalnica je dejansko nekakšno projektno ogrodje (framework), ki združuje 
tehnološko rešitev ter praktične izkušnje in priporočila »dobre prakse« za uspešno izpeljavo 
projekta elektronskega borznega posredništva. Na osnovi tega ogrodja potem v fazi izvedbe 
nastane dokončen izdelek za znanega naročnika. Zasnova sistema ter predpripravljenost jedra 
programske opreme ter ustreznih postopkov omogoča izvedbo projekta na lokaciji naročnika 
v relativno kratkem časovnem obdobju.  

Sisteme elektronskega borznega poslovanja s strankami, katerih jedro je Spletna borzna 
poslovalnica, trenutno uporabljajo tri borznoposredniške družbe, ki storitev ponujajo končnim 
uporabnikom pod lastnimi imeni (ilirika-on.net, acbph-on.net, GBD Online). 

Prav projekt Spletne borzne poslovalnice je zaradi nekaterih novih zamisli in načina 
notranjega delovanja v veliki meri zaslužen za nastanek tega magistrskega dela. 

                                                 
8 Vir: Poteza, d. d., Predstavitev elektronskega sistema borznega trgovanja – P4net, [URL: 
https://p4net.poteza.si/P4net/tpl/opis_P4net.pdf, 13. 07. 2003] 
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 Spletna borzna poslovalnica v različnih preoblekah (ilirika-on.net, GBD Online). 

   

Vir: Projekt Spletna borzna poslovalnica, ilirika-on.net, GBD Online, 2003 

4 Projektni menedžment in programsko inženirstvo 

4.1 Projektni menedžment 

S projektnim menedžmentom (project management) in problematiko programskega 
inženirstva (software engineering) se v taki ali drugačni obliki srečamo tako rekoč pri vsakem 
projektu razvoja programske opreme. 

Projekt je enkratna, praviloma kompleksna in neponavljajoča se dejavnost oz. aktivnost9, ki 
ima definiran cilj in časovni okvir. Formalnih definicij je seveda več, vendar se različni 
avtorji strinjajo o navedenih osnovnih značilnostih projekta (Pogačnik, 2002, str. 5). 
Mednarodna organizacija Project Management Institute (PMI) v svojih publikacijah 
izpostavlja predvsem dve lastnosti projekta: začasnost in enkratnost. Rutinsko delo, ki ga 
izvajamo vsak dan, npr. udeležba na sestankih, telefoniranje, odgovarjanje na vprašanja ipd., 
torej ni projektno delo. 

Menedžment10 bi na osnovi primerjave med različnimi avtorji lahko opisali kot dejavnosti oz. 
procese, ki usklajujejo delovanje posameznih izvajalcev nalog (tehnična delitev dela) v 
celoto z namenom doseganja zadanih ciljev. Usklajevanje zajema načrtovanje, organiziranje, 

                                                 
9 Natančneje skupek medsebojno povezanih dejavnosti oz. aktivnosti. 
10  Sodeč po strokovni literaturi, v slovenščini za izraz menedžment še nimamo splošno uveljavljenega 
nadomestka. Neposredni prevod iz angleščine bi bil upravljanje ali gospodarjenje, vendar pa nekateri ekonomisti, 
ki so podrobneje preučevali terminologijo (npr. Rozman, Mihelčič) bolj zagovarjajo uporabo besede ravnanje 
ali ravnateljevanje (Rozman, 1996, str. 5-18). 
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vodenje, kadrovanje in kontrolo. Prav usklajevanje naj bi bilo bistvo dela menedžerjev 
(Rozman, 1993, str. 19). 

Projektni menedžment PMI opisuje kot uporabo znanja, spretnosti, orodij in tehnik v okviru 
projektnih dejavnosti za dosego ciljev in pričakovanj udeležencev projekta (PMI, 1996, str. 6). 

Programsko inženirstvo pa je pravzaprav projektni menedžment, usmerjen v razvoj 
programske opreme. Opišemo ga lahko kot konstruiranje kakovostne programske opreme, v 
določenih finančnih in časovnih okvirih ter v kontekstu nenehnih sprememb. Po definiciji, ki 
jo je sprejela organizacija IEEE11, je programsko inženirstvo:  

(1) uporaba sistematičnih, strokovnih ter merljivih oz. določljivih pristopov k razvoju, 
delovanju in vzdrževanju programske opreme – uporaba inženirstva v programski opremi; 

(2) preučevanje pristopov, v enakem smislu kot pod (1). 

Programskemu inženirstvu soroden pojem je informacijsko inženirstvo. Izraz se je uveljavil 
v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, nanaša pa se na zbirko metodologij za ustvarjanje in 
delovanje informacijskih sistemov (Montgomery, 1993, str. 1). 

4.2 Organizacija projekta 

Projekt je praviloma vpet v organizacijsko strukturo podjetja oz. organizacije, v okviru katere 
poteka. Organiziramo ga lahko kot posebno obliko znotraj podjetja oz. organizacije ali pa ga 
integriramo v obstoječo organizacijsko strukturo. 

Podjetja so organizirana na različne načine, odvisno od velikosti, tehnologije, strategije 
poslovanja ipd. Medtem ko lahko v majhnem podjetju z enostavno organizacijsko strukturo 
večino ključnih nalog opravlja12 en sam človek (lastnik in/ali direktor podjetja), je v okviru 
večje organizacije celoten proces projekta bolj kompleksen. 

Pri večji organizaciji je za projektno delo, ki običajno povezuje udeležence z različnimi znanji, 
še najmanj primerna klasična poslovno-funkcijska organiziranost podjetja. Značilnost 
poslovno-funkcijske strukture je hierarhična organiziranost po posameznih poslovnih 
funkcijah (npr. nabava, prodaja, finance, kadri ipd.), v okviru katerih ima vsak delavec 
natančno določenega predpostavljenega. Zaradi neodvisnosti in slabe povezave med 
poslovnimi funkcijami je treba za izvedbo projekta v takem primeru veliko medsebojnega 
usklajevanja, da interesi poslovne funkcije ne nadvladajo interesov projekta. Za projektno 
delo sta bolj primerni matrična ali projektna organiziranost, kjer lahko projektni vodja po 
svoji presoji izbere ključne sodelavce, njegov hierarhični nivo pa je nekako izenačen z 
nivojem vodje poslovne funkcije (v primerjavi s poslovno-funkcijsko organiziranostjo). 

Organizacija projekta se kaže tudi skozi različne vloge ljudi, ki na projektu delajo. Udeleženci 
ali člani projekta (project stakeholders) so posamezniki ali organizacije, ki so dejavno 

                                                 
11 IEEE Std. 610.12-1990, 1991 
12 Seveda le v omejenem obsegu in praviloma tudi ne več projektov naenkrat. 
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vključeni v projekt oz. katerih interesi tako ali drugače vplivajo na uspešno dokončanje 
projekta. Njihove vloge so naslednje (PMBOK, 1996, str. 15): 

 vodja projekta (project manager) je oseba odgovorna za celoten projekt; 
 naročnik projekta je oseba ali skupina znotraj organizacije, ki bo uporabljala izdelke 
oz. rezultate projekta; 
 izvajalec projekta je organizacija, katere zaposleni so neposredno vključeni v 
projektno delo; 
 projektni sponzor je oseba ali skupina, ki zagotavlja finančne vire za potrebe projekta. 

V projektih, ki so tehnično-razvojne narave (npr. razvoj programske opreme), srečujemo tudi 
vlogo glavnega inženirja, ki deluje v tesni povezavi z vodjem projekta in je odgovoren za 
tehnični del poteka projekta. 

Ob preučevanju različnih projektnih vlog in povezav med njimi ugotovimo, da imajo 
posamezni udeleženci projekta pogosto navzkrižne interese, kar lahko vodi v konfliktne 
situacije. Usklajevanje navzkrižnih interesov je zato ena od ključnih nalog projektnega 
menedžmenta. 

4.2.1 Splošni potek projekta 

Projekt je sestavljen iz različnih procesov, ki vsebujejo med seboj prepletajoče se dejavnosti. 
Procese lahko za lažjo obravnavo združimo v logične skupine, ki jim rečemo tudi faze. V 
splošnem lahko identificiramo naslednje različne skupine procesov oz. projektne faze 
(PMBOK, 1996, str. 27–35): 

 inicializacija (zaznavanje potrebe po projektu, dejavnosti, ki sprožijo pričetek 
projekta); 
 načrtovanje (priprava dokumentov, definiranje cilja, projektnih dejavnosti in 
njihovega vrstnega reda, ocena obsega, stroškov, virov ipd.); 
 izvedba (dejavnosti za doseganje cilja v skladu s projektnim načrtom); 
 kontrola (kontrola skladnosti načrtovanega in dejanskega stanja, priprava poročil); 
 zaključek (pregled rezultatov, formalni zaključek projekta, razpustitev projektne 
skupine). 

Navedene faze si sledijo v časovnem zaporedju, vendar pa meje med njimi niso natančno 
določene, saj se projektni procesi med seboj prepletajo oz. prekrivajo. Če se v okviru nekega 
projekta nahajamo npr. v fazi načrtovanja, to pravzaprav pomeni, da prevladujejo procesi, 
povezani z načrtovanjem. Hkrati lahko potekajo tudi drugi procesi, npr. izvedba prototipa ali 
pa npr. procesi kontrole, ki pravzaprav spremljajo vse preostale procese. 

4.3 Razvoj programske opreme 

4.3.1 Posebnosti pri razvoju programske opreme 

Razvoj programske opreme v začetni dobi računalništva še ni bil obravnavan kot inženirstvo, 
saj je bil poudarek predvsem na strojni opremi. Programska oprema je bila le logična 
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nadgradnja strojne opreme. Razlog za to gre verjetno iskati v zelo omejenih zmogljivostih 
strojne opreme (zlasti pomnilnika in pomnilnih medijev), ki so bile resna ovira za nastanek 
večjih programskih projektov.  

Prvi računalniki so se programirali s pretikanjem stikal in konektorjev. Šele s tretjo generacijo 
računalnikov v 60. letih, ki je temeljila na integriranih vezjih, se je število računalnikov tako 
povečalo, da se je začela razvijati industrija programske opreme. Pojavili so se novi koncepti, 
kot sta večopravilnost in večuporabnost. Trg programske opreme je začel naraščati v 80. letih, 
ko so mikroprocesorji omogočili nastanek osebnih računalnikov. Velikost pomnilnika se je 
takrat merila še v kilobajtih (16k, 48k, 64k), kar je bilo za nastanek obsežnejših aplikacij še 
vedno premalo. V zadnjih desetletjih so se razmere v računalništvu in informatiki precej 
spremenile. Pomemben vpliv je imel pojav globalnega omrežja – interneta, ki je morda celo 
največja prelomnica v razvoju računalništva. Vse to je močno vplivalo na industrijo 
programske opreme in njen nadaljnji razvoj (Solina, 1997, str. 4–5). 

Uporabniki oz. naročniki programske opreme se pogosto ne zavedajo posebnosti razvoja. Ne 
znajo jasno izraziti svojih zahtev oz. jih spreminjajo ali dopolnjujejo še pozno med razvojem. 
Predstavljajo si, da sta programska oprema in razvojni proces poljubno prilagodljiva. Ena od 
pomembnih značilnosti programske opreme je denimo ta, da imajo lahko že na videz zelo 
majhne spremembe zelo velike posledice.  

Pri razvoju programske opreme se srečujemo z nekaterimi specifičnimi problemi, ki so v 
drugih inženirskih panogah (z daljšo tradicijo) bistveno manj izraziti. Zgovorna je npr. 
primerjava med klasičnim inženirskim procesom, denimo gradnjo objektov in inženirskim 
procesom v okviru razvoja programske opreme (0). 
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 Primerjava inženirskega procesa izgradnje stavb in razvoja programske opreme 

Klasičen inženirski proces (npr. gradnja 
stavbe ali mostu) 

Razvoj programske opreme 

Obstaja dobro razumevanje problema. 
Zgradbe/objekti se gradijo že tisoče let. 

Del problema oz. problemov v okviru razvoja pogosto 
ni razumljiv (zlasti na začetku projekta). 
Industrija programske opreme je stara dobrih 50 let. 

Strokovne in znanstvene podlage obstajajo 
in so uveljavljene. 

Strokovni temelji pri konstruiranju programske opreme 
se še razvijajo. 

Faktorji, kot so stabilnost, trdnost ipd., se 
lahko izračunajo oz. določijo z razmeroma 
veliko natančnostjo. 

Pravilnost delovanja ni merljiva kategorija, potrebno je 
preskušanje, revidiranje ipd. 
Kompleksnost razvoja lahko ocenimo le približno. 

Zahteve se med gradnjo praviloma 
bistveno ne spreminjajo. 

Zahteve se pogosto spreminjajo v vseh fazah izgradnje 
oz. razvoja. 

Če se zgradba zruši, sledi podrobna 
preiskava vzrokov nesreče.  

Pri »sesutju« programskega izdelka razlogi pogosto 
ostanejo neznani. 

Materiali in tehnike izgradnje se 
spreminjajo počasi. 

Programska in strojna oprema se spreminjata in 
razvijata zelo hitro. 

Vir: Grogono, 2000, str. 11 

4.3.2 Splošni osnutek projektnega načrta 

Projekti s področja razvoja programske opreme predstavljajo zaradi svojih značilnosti 
(dinamika dela, hitro spreminjanje tehnologij, element nepredvidljivosti ipd.) poseben izziv za 
projektni menedžment. 

Osnovno izhodišče projektnega menedžmenta pri razvoju programske opreme je primeren 
projektni načrt. Projektni načrt mora zlasti definirati namen in zastavljene cilje projekta, 
predstaviti potrebne dejavnosti za dosego teh ciljev ter predvideti potek projekta in potrebne 
vire. Združenje IEEE je v ta namen sprejelo tudi poseben standard, primeren za več tipov 
programskih projektov. Sestavine projektnega načrta po tem standardu prikazuje 0. 
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 Splošni osnutek projektnega načrta 

Poglavje Vsebina 

Uvod 
 

Povzetek projekta 
Izdelki oz. rezultati projekta 
Evolucija načrta, zgodovina sprememb 
Reference 
Definicije 

Projektna organizacija Procesni model (opis projektnih faz in relacij med njimi) 
Organizacijska struktura projekta 
Vloge in odgovornosti 

Menedžerski proces 
 

Opis nalog, ciljev in prednosti oz. prioritet 
Predpostavke in odvisnosti 
Obvladovanje tveganj 
Kontrolni mehanizmi 
Načrt zaposlovanja 

Inženirski proces 
 

Uporabljene metode, orodja in tehnike 
Programska dokumentacija, predvideni mejniki v razvoju 
Podporne funkcije (zagotavljanje kakovosti, upravljanje s konfiguracijami) 

Področja dela, 
proračun in rokovnik  
 

Dekompozicija (razbitje) projektnega dela 
Odvisnosti 
Potrebni resursi 
Proračun projekta 
Terminski načrt in roki izvedbe 

Vir: IEEE 1058.1, IEEE Standard for Software Project Management Plans  

4.3.3 Življenjski cikel razvoja programske opreme 

Razvoj programske opreme je proces, v okviru katerega potekajo organizirane dejavnosti, ki 
vodijo do nastanka programskega izdelka (produkta). S pričetkom delovanja in uporabe 
produkta je razvoj v ožjem pomenu besede zaključen. Kljub temu se pri mnogih projektih 
razvoj pravzaprav nikoli povsem ne konča. Dejavnosti, kot so iskanje in odprava napak, 
nadgrajevanje in prilagajanje potrebam časa ipd., praviloma potekajo tudi po vključitvi 
produkta v uporabo. 

Za opisovanje življenjske poti od začetkov nastanka programskega izdelka dalje se je 
uveljavil izraz življenjski cikel (life-cycle). Življenjski cikel razvoja programske opreme 
zajema štiri bistvene faze, prisotne v praktično vseh razvojnih metodologijah programskega 
inženirstva. Te faze so: analiza zahtev, načrtovanje, implementacija in testiranje. 

Kadar govorimo o življenjskem ciklu produkta ali o razvoju v zelo širokem pomenu besede, 
pa je treba upoštevati, da življenjski cikel predstavlja celotno zgodovino produkta od začetne 
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ideje in že omenjenih razvojnih faz do namestitve, prilagoditve delovnemu oz. 
produkcijskem okolju, uvajanja, vzdrževanja ter na koncu opustitve oz. prenehanja uporabe. 

4.3.3.1 Analiza zahtev 

V fazi analize zahtev ugotavljamo naravo problema, ki ga želimo razrešiti z razvojem 
programskega izdelka ter definiramo zahteve za izvedbo razvoja. Rezultat analize zahtev 
predstavlja dokument, ki se imenuje Specifikacija zahtev programske opreme (0). V okviru 
tega dokumenta se ne lotevamo podrobnosti, povezanih z arhitekturo sistema ali načinom 
izvedbe, pač pa skušamo čim natančneje ugotoviti in opisati dejanske želje, zahteve, cilje in 
potrebe naročnika oz. uporabnika. Povedano z drugimi besedami, zanima nas predvsem, kaj 
je treba narediti. V prispodobi zato tej fazi rečemo tudi faza »kaj« (Burback, 1998, str. 6). 

Faza analize zahtev je pri razvoju programske opreme zelo pomembna in tudi zahtevna. Če je 
opravljena površno, je lahko vzrok mnogih težav. Glavni problem analize je, da naročnik v 
praksi le težko pravilno in v celoti opiše problem, ki bi ga rad rešil s programskim izdelkom. 
Pogosto se namreč dogaja, da izvajalec opravi svojo storitev in naredi izdelek, nato pa se 
izkaže, da je imel naročnik v mislih pravzaprav nekaj drugega. Svojevrstno težavo lahko 
predstavlja tudi morebitno spreminjanje zahtev, kar se zgodi zlasti, kadar naročnik zaradi 
takih ali drugačnih razlogov, ni sposoben vnaprej definirati potreb, ampak jih postavlja in 
spreminja med procesom razvoja. 

 Specifikacija zahtev programske opreme (Software Requirements Specification) 

Poglavje Vsebina 

Uvod 
 

Namen 
Obseg 
Definicije 
Reference 
Oris produkta 

Splošni opis 
 

Obeti produkta 
Funkcije produkta 
Karakteristike uporabnikov 
Operativno in uporabniško okolje 
Splošne omejitve 
Predpostavke in odvisnosti 

Specifične zahteve 
 

Funkcijske zahteve (vhodni podatki, procesiranje, izhodni podatki) 
Zunanji vmesniki (uporabniški, strojni, programski, komunikacijski) 
Lastnosti programskega izdelka 
Atributi programskega izdelka (zmogljivost, varnost, zanesljivost, 
zmožnost vzdrževanja ipd.) 
Omejitve pri načrtovanju (skladnost s standardi, omejitve strojne opreme) 
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Preostale zahteve 
 

Podatkovne baze 
Upravljanje s produktom 
Prilagoditve na delovni lokaciji 

Priloge  

Vir: IEEE, Recommended Practice for Software Requirements Specifications, Std. 830-1998 

4.3.3.2 Načrtovanje 

Načrtovanje vodi k odgovorom na vprašanje, kako bomo produkt naredili (faza »kako«). 
Osnova za načrtovanje in izdelavo načrta programske opreme je specifikacija zahtev iz 
prejšnjega poglavja. Načrt programske opreme zajema (Burback, 1998, str. 12–17): 

 načrtovanje arhitekture, 
 načrt implementacije, 
 analiza prednosti oz. prioritet, 
 načrt testiranja. 

Z načrtom arhitekture programske opreme določimo potrebne sestavne dele, module in 
komponente sistema ter njihovo delovanje. To načrtovanje zajema tudi definiranje 
podatkovnih in kontrolnih struktur, komunikacijskih vmesnikov, načinov sporazumevanja ter 
izmenjave podatkov. 

V okviru načrta implementacije načrtujemo potrebne vire, kot so strojna oprema, razvojno 
okolje, programski jeziki in orodja ipd. 

Načrtovanje zajema tudi analizo prednosti (prioritet), katere namen je različno pomembnim 
nalogam dodeliti ustrezno mero pozornosti. Če tovrstne analize ni, se lahko pripeti, da je 
preveč časa namenjenega manj pomembnim opravilom. 

K načrtovanju spada še priprava načrta testiranja, kjer se določijo dejavnosti, ki bodo 
izvedene za zagotavljanje kakovosti (testna programska oprema, poskusni uporabniki ipd.). 
Testiranje je torej povezano s pojmom kakovosti programske opreme, kakovost pa je v veliki 
meri odvisna prav od dobrega načrtovanja. 

4.3.3.3 Implementacija 

Analiza zahtev in načrtovanje sta za dobršen del razvijalcev mučni razvojni fazi, saj je 
navidez enostavneje začeti s kodiranjem kot se ukvarjati s specifikacijami in pripravo načrtov. 
Implementacija je zato tista faza, kjer se v praksi pogosto začenjajo manjši projekti. Ti imajo 
v tem primeru že v izhodišču slabše možnosti uspeha, saj je slabo načrtovano programsko 
opremo težje vzdrževati, nadgrajevati ter prilagajati razvoju poslovnega procesa in potrebam 
časa. Dolgoročno gledano je zato pomanjkljivo načrtovana programska oprema veliko dražja 
od skrbno načrtovane. 

V fazi implementacije dejansko zgradimo produkt na osnovi specifikacije in načrta izvedbe. 
Ta faza zajema zlasti kodiranje ter odpravo kritičnih napak. Rezultat implementacije oz. 
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kodiranja je dejanski produkt, ki ga je treba v nadaljevanju razvoja še primerno preskusiti, po 
potrebi dodelati ter prenesti iz razvojnega v delovno (produkcijsko) okolje. 

4.3.3.4 Testiranje 

Testiranje je osrednja dejavnost pri ugotavljanju pravilnosti delovanja in zagotavljanju 
kakovosti programske opreme. Testiranje preverja delo, opravljeno med analizo, 
načrtovanjem in izvajanjem projekta. Zato je v nekaterih primerih (npr. zaradi nepristranskosti 
ali specifičnih zahtev naročnika) smiselno, da testiranje deloma ali v celoti opravi neodvisna 
ekipa. 

Poznamo več vrst testiranja. Analiza zagotavljanja kakovosti, ki jo je pripravila skupina 
Pointe Technology Group, Inc., leta 2000, npr. navaja kar 20 različnih vrst testiranja (Pointe 
Technology Group, 2000, str. 2–5). Poleg internega testiranja, ki ga opravi programer oz. 
razvijalec neposredno, ter testiranja posameznih modulov na nižjih nivojih implementacije 
produkta lahko med pomembnejše oblike testiranja uvrstimo zlasti regresijske teste, 
funkcionalno testiranje ter testiranje vzdržljivosti in obremenitev. 

Regresijski testi 

To je testiranje s pomočjo vnaprej pripravljenih procedur (npr. programskih skript), ki 
preskušajo delovanje vitalnih delov programske opreme. Takšno testiranje je uporabno v 
primerih, ko posegamo v programsko kodo že izdelanega produkta (spremembe, dodelave, 
nadgradnje ipd.). S pomočjo družine regresijskih testov lahko vsakokrat hitro preskusimo, če 
so posegi morda negativno vplivali na predvideno funkcionalnost in pravilnost delovanja. 
Seveda pa uspešni rezultati testiranja še ne predstavljajo zagotovila, da spremembe niso 
povzročile nepravilnosti na tistih mestih, ki jih testne procedure ne preverjajo. 

Testiranje funkcionalnosti 

S funkcionalnim testiranjem se preskuša delovanje programske opreme kot celote s stališča 
uporabnika. Pri tem se preverja delovanje v skladu z zahtevami in omejitvami, podanimi v 
okviru specifikacije zahtev. Testiranje funkcionalnosti lahko izvajamo po principu »črne 
škatle« (black box), kjer osebe, ki izvajajo testiranje (npr. bodoči uporabniki), ne poznajo 
notranjega ustroja in delovanja produkta.  

Testiranje vzdržljivosti in obremenitev 

S pomočjo testiranja vzdržljivosti in obremenitev (stress test, load test, crash-me test) 
ugotavljamo kakovost programskega izdelka v okolju, ki je bolj zahtevno od predvidenega. 
Gre za pomembno in pogosto tudi zahtevno obliko testiranja, ki se izvaja s pomočjo umetno 
ustvarjenih obremenitev. Takih obremenitev pri normalni uporabi produkta večinoma ne 
pričakujemo, lahko pa nastopijo npr. ob povečanemu številu uporabnikov, ob konicah ali 
nekaterih drugih posebnih okoliščinah. 

Postopek testiranja izvajamo tako, da obremenitve postopoma povečujemo in opazujemo 
delovanje ter odziv programske opreme. Ko slednja odpove oz. ne zmore več servisirati 
obremenitev, skušamo ugotoviti vzrok in možnosti za izvedbo izboljšav (odprava ozkih grl in 
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morebitnih napak, izboljšanje delov programske kode ipd.). Nato ves cikel ponavljamo, 
dokler ne dosežemo zadovoljivih rezultatov. 

S pomočjo testiranja vzdržljivosti in obremenitev odkrivamo ozka grla, performančne 
probleme in druge neželene slučaje, kot so tvegana stanja (race conditions) in pomnilniške 
luknje (memory leaks). Tvegano stanje je oznaka za konflikt med dvema ali več paralelno 
izvajanimi operacijami, npr. v več uporabniškem okolju. O pomnilniški luknji govorimo, ko 
računalniški program po uporabi ne sprosti rezerviranega dela pomnilnika. Tak program lahko 
postopoma porabi ves razpoložljiv pomnilnik ter s tem ogrozi delovanje celotnega 
računalniškega sistema. 

4.3.4 Razvojni modeli 

Razvojni model je skupek dejavnosti, ki omogoča prehod od naročnikovih zahtev do delujoče 
programske rešitve ter predstavlja nekakšno vodilo za izvedbo celotnega projekta (Kampuš, 
2002, str. 28). 

Z razvojnim modelom skušamo organizirati proces izdelave programske opreme tako, da 
definiramo dejavnosti v okviru razvoja ter vrstni red in relacije med njimi. Uporaba razvojnih 
modelov je povezana s pojavom, ki mu pravimo kriza razvoja programske opreme. Gre za 
problematiko, ki je posledica že omenjenih posebnosti v razvoju in se odraža v 
neizpolnjevanju dejanskih zahtev in pričakovanj naročnika oz. uporabnika, v slabi kakovosti 
programske opreme ter v prekoračitvi časovnih in finančnih okvirov projekta (Taylor, 1993, 
str. 1-2). Namen uporabe razvojnega modela je prav omilitev omenjenih problemov, torej 
izgradnja kakovostne programske opreme skladno z načrtom ter pričakovanji naročnika. 

Univerzalnega razvojnega modela ni, možnih pristopov pa je več. V praksi izberemo razvojni 
model glede na določene kriterije, kot so npr. zahtevnost izvedbe, velikost projektne skupine, 
stabilnost začetnih zahtev ipd. Razvojni model v praksi pogosto še nekoliko prilagodimo 
potrebam projekta, kar imenujemo prikrojevanje razvojnega modela. 

Najenostavnejši razvojni postopki vsebujejo le eno ali dve razvojni fazi, praviloma brez 
formalnih specifikacij ali načrta. Mednje spadata npr. model »kodiraj in popravljaj« (code and 
fix) in model »črne škatle« (model black box), kjer razvojni proces od osnovne ideje do 
izvedbe sploh ni natančneje določen. Omenjeni postopki so značilni za projekte 
mikroskopskega značaja, kjer je ves razvoj v domeni enega samega razvijalca, ki je po 
možnosti tudi uporabnik rešitve. Pri resnejših projektih tovrstni pristopi odpovejo oz. se 
izkažejo za neobvladljive in neučinkovite. 
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4.3.4.1 Kaskadni razvojni model 

Prvi formalno predlagani postopek razvoja programske opreme je bil kaskadni razvojni model 
(model Waterfall) 13 . Model se zgleduje po inženirskih postopkih, ki so se že pred več 
desetletji uporabljali pri razvoju izdelkov v okviru letalske in vesoljske industrije. 

Kaskadni ali klasični model razvoja, kot ga tudi imenujemo, je enostaven in lahko razumljiv. 
Razvojne faze (analiza zahtev, načrtovanje, implementacija ipd.) si sledijo ena za drugo ter se 
ne prepletajo. Te faze hkrati predstavljajo tudi mejnike v razvoju (development milestones). 
Vračanje k predhodnim fazam v osnovi ni predvideno. Gonilo modela so dokumenti 
(document driven model), kot so: Presoja izvedljivosti, Specifikacija zahtev in Načrt izvedbe. 

Opisane značilnosti pripomorejo k enostavnosti in lažjemu razumevanju razvojnega modela, 
hkrati pa predstavljajo tudi določeno slabost. Proces razvoja programske opreme namreč ni 
zaporeden, linearen ali nepovraten proces. V praksi se med razvojem pojavljajo potrebe po 
prepletanju dejavnosti in vračanju k predhodnim fazam. Med potekom implementacije lahko 
npr. ugotovimo, da bi bilo smiselno dopolniti, popraviti ali spremeniti začetne specifikacije ali 
načrt izvedbe. Vendar pa čisti kaskadni model uporabe tovrstnih povratnih informacij ne 
predvideva. Zanaša se na dobro in nedvoumno definirane začetne zahteve. Ker je te 
predpostavke v praksi pogosto težko zagotoviti, izboljšave kaskadnega modela dopuščajo tudi 
vračanje ter medsebojno prepletanje razvojnih faz (0). 

 Kaskadni model razvoja z možnostjo vračanja k predhodnim fazam 

Analiza zahtev

Na rtovanječ

Implementacija

Testiranje

Namestitev v
delovnem okolju

Specifikacija zahtev

Načrt

Produkt

Zagotavljanje kakovosti

 
Vir: Prirejeno po IEEE Std. 1012 

                                                 
13 Royce Winston : Managing the Development of Large Software Systems : Proceedings of the IEEE WESCON, 
1970 
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4.3.4.2 Razvoj z uporabo prototipov 

Model razvoja prototipov je uporaben pri nastajanju novih produktov, kjer se srečujemo s 
problemom definiranja začetnih zahtev. Če zahteve niso jasno in nedvoumno izražene, lahko s 
pomočjo niza prototipov nejasnosti odpravimo še preden vložimo veliko dela in sredstev v 
izdelavo dokončnega produkta. Razvoj z uporabo prototipov tako skuša odpraviti enega od 
osnovnih problemov klasičnega razvoja, to je problem definiranja začetnih zahtev. 

4.3.4.3 Inkrementalni model 

Inkrementalni model razvoja je uporaben v primerih, ko je treba hitro doseči osnovno 
funkcionalnost produkta. Razvoj poteka postopoma, z nizom zaporednih izgradenj. Prva 
izgradnja (build) vsebuje podmnožico osnovne načrtovane funkcionalnosti. Pri naslednji 
izgradnji je realizirana funkcionalnost že nekoliko širša. Ves postopek se nato ponavlja, 
dokler ni dosežena celotna funkcionalnost produkta. Model predvideva, da so zahteve 
naročnika jasne in dobro definirane ter znane že na samem začetku projekta. 

4.3.4.4 Evolucijski model 

Evolucijski model razvoja uporablja zaporedja oz. evolucije izgradenj produkta, katerih 
osnova je klasični razvojni model. Utemeljitelj modela je Tom Gilb14. 

Evolucijski model je podoben inkrementalnemu, vendar dovoljuje spreminjanje zahtev med 
potekom projekta. Model je uporaben, ko je treba hitro zagotoviti osnovno funkcionalnost v 
razmerah, kjer se zahteve naročnika spreminjajo med procesom razvoja oz. kadar zahtev ni 
mogoče v celoti pripraviti že na začetku projekta. V osnovi tako zadošča že grob opis 
problema s strani naročnika, ki se nato postopoma dopolnjuje.  

4.3.4.5 Spiralni model 

Spiralni model razvoja programske opreme vsebuje več ciklov. Prikažemo jih lahko v obliki 
spirale, kar na prvi pogled daje vtis bistvenega odstopanja od drugih pristopov. V resnici 
model ni tako radikalen, saj se posamezen obrat spirale zgleduje po klasičnem modelu razvoja 
z nekaterimi dodatki (določanje ciljev, zahtev, alternativ in omejitev, ocenjevanje alternativ, 
identifikacija problemov, ocenjevanje tveganja ipd.). Pomemben dodatek je presoja tveganja, 
na osnovi katere se ob vsakem obratu vprašamo in odločimo, ali razmere še dopuščajo 
nadaljevanje projekta. 

Avtor spiralnega modela, Barry Bohem15, je v model vključil sestavine iz več tedaj znanih 
razvojnih modelov. Spiralni model tako v okviru posameznih obratov med drugim predvideva 
tudi nastanek niza prototipov (če so zahteve jasne in se ne spreminjajo, to ni nujno). 
Zadnjemu obratu, ko je večina problemov razrešenih in že razpolagamo z delujočim 

                                                 
14 Gilb Tom: Principles of Software Engineering Management, Addison-Wesley, 1988 
15 Boehm Barry: A Spiral Model of Software Development and Enhancement, Software Engineering Project 
Management IEEE, 1987 
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prototipom (ki vsebuje glavnino zahtevane funkcionalnosti ter zadovoljuje večino 
naročnikovih potreb), sledi klasični razvojni cikel, v okviru katerega programski izdelek tudi 
dokončno realiziramo.  

4.3.4.6 Nekateri drugi pristopi 

Opisani razvojni modeli spadajo med bolj znane, niso pa edini. Obstaja še množica drugih 
modelov, hkrati pa nastajajo novi. Predstavnika novejših modelov sta RUP in XP: 

 Model poenotenega procesa - RUP (Rational Unified Process) temelji na iteracijah -  
nekakšnih miniprojektih. Model je nastal na osnovi priporočil »dobre prakse« in združuje 
znanje ter izkušnje iz mnogih uspešno izvedenih projektov. Njegova prednost je dobra 
programska podpora, ki jo zagotavlja podjetje Rational Software Corporation (oz. IBM, kot 
novi večinski lastnik od leta 2002). 
 Ekstremno programiranje - XP je novejši pristop, saj je prvi projekt XP nastal šele 
leta 199616. Osnova modela je skupinsko (timsko) delo in velika vključenost naročnika v 
projektno delo. Model je znan po pisanju t. i. »zgodb« na lističe papirja in nekaterih drugih 
nekonvencionalnih metodah dela. Nekateri kritiki mu zato očitajo pomanjkanje inženirskega 
pristopa. 

4.3.5 Ocenjevanje časovne in stroškovne zahtevnosti 

4.3.5.1 Uvod 

Ocenjevanje časovne in stroškovne zahtevnosti projekta je zaradi posebnosti in 
nepredvidljivosti pri razvoju programske opreme nehvaležno opravilo. Pogosta napaka, ki jo 
pri tem lahko naredi razvojna skupina, je, da podleže pritiskom ter pripravi oceno, ki je 
všečna pričakovanjem in merilom naročnika ali projektnega sponzorja. Posledice takega 
ocenjevanja se praviloma izrazijo v prekoračenih rokih in nenačrtovanih stroških projekta. 

Ker naročniki pogosto enačijo razvoj s kodiranjem, je za grobo oceno koristen podatek, da 
kodiranje praviloma predstavlja le manjši del napora, ki ga je treba vložiti v razvoj (0). 
Natančnejše ocene lahko v konkretnem primeru dobimo s pomočjo računskih modelov ali 
empiričnih in dekompozicijskih metod oz. tehnik. 

                                                 
16 Vir: http://www.extremeprogramming.org 
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 Tipična delitev dela pri razvoju programske opreme 

testiranje
40%

kodiranje
20%

analiza in 
načrtovanje

40%

 
Vir: Solina, 1997, str. 107 

4.3.5.2 Zgodovinske izkušnje in analogija s prejšnjimi projekti 

Zgodovinske izkušnje in analogija sta pravzaprav precej podobni metodi ocenjevanja. 
Temeljita na osnovi izkušenj oz. podobnosti s prejšnjimi projekti. Čas izvajanja in stroške 
projekta poskusimo oceniti glede na podoben projekt, ki smo ga že izvajali. Natančnost 
metode je odvisna vsaj od dveh faktorjev, in sicer: 

 stopnje podobnosti/analogije s prejšnjim podobnim projektom; 
 stanja dokumentacije prejšnjega projekta. 

Če je podoben projekt, na osnovi katerega izvajamo evaluacijo, dobro dokumentiran 
(evidenca projektnih ur, evidenca stroškov in vloženih naporov, opis problemov in težav ipd.), 
je to lahko dobra podlaga za pripravo ocene. V nasprotnem primeru, ko natančnejših podatkov 
iz že realiziranih podobnih projektov nimamo, se lahko opremo zgolj na pripovedovanja 
udeležencev. Vendar pa je natančnost tovrstnih pričevanj lahko nezanesljiva, zato je 
priporočljivo narediti še primerjavo oz. korekcijo z uporabo drugih metod. 

4.3.5.3 Ekspertna presoja 

Ekspertna presoja je pristop, kjer za časovno oz. stroškovno oceno projekta zaprosimo 
neodvisnega strokovnjaka – eksperta. V vlogi strokovnjaka lahko nastopi tudi zunanje 
svetovalno podjetje, ki že ima izkušnje s podobnimi projekti. Tako pridobimo oceno, ki 
temelji na predvidevanju in izkušnjah drugih podjetij v panogi. 

4.3.5.4 Tehnika Delphi 

Pri tej tehniki se prav tako opiramo na ekspertno oceno, le da v procesu ocenjevanja sodeluje 
več različnih strokovnjakov (npr. trije), ki podajo vsak svojo oceno časovne oz. stroškovne 
zahtevnosti projekta. Vse ocene se nato razdelijo nazaj ocenjevalcem, da izvedejo potrebne 
popravke na osnovi primerjave ostalih ocen in argumentov. Ko v več krogih ocene 
konvergirajo v dober približek, lahko za končno oceno vzamemo aritmetično sredino podanih 
ocen. Če se ocene precej razlikujejo in konsenz med eksperti ni dosežen, je kot skrajni ukrep 
možna izločitev ocene z največjim odstopanjem. 
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4.3.5.5 Razbitje in strukturiranje dela 

Z metodo razbitja projektnega dela (work breakdown structure) razgradimo projekt v manjše 
dele (podprojekte). Pričnemo z najvišjim nivojem in ga sistematično razgrajujemo v detajle 
(pristop »top down«). Nivojev razgradnje je lahko več, odvisno od velikosti in zahtevnosti 
celotnega projekta. Razgrajevanje traja toliko časa, da dosežemo obvladljivo majhne kose 
celote – posamezne komponente, ki jih je nato mogoče ovrednotiti. Končno oceno dobimo s 
pomočjo evaluacije in seštevka vseh posameznih komponent. Razgrajevanje je učinkovito ob 
predpostavki, da problem dobro poznamo oz. smo se s podobnim projektom že srečali v 
preteklosti. 

Alternativni pristop je tehnika intenzivnega razmišljanja oz. viharjenja možganov 
(brainstorming). S tem početjem, ki ga izvajajo udeleženci projekta, poskusimo generirati vse 
možne dejavnosti, ki si jih lahko zamislimo. Te dejavnosti nato združujemo in oblikujemo 
(strukturiramo) v posamezne kategorije ter tako poskušamo zajeti celotno kompleksnost 
projekta. 

4.3.5.6 PERT 

Metoda ocene in revizije programa (Program Evaluation and Review Technique) je nastala 
sredi prejšnjega stoletja za potrebe ameriške vojne mornarice. Značilnost metode je, da ni 
treba natančno določiti časa trajanja posamezne dejavnosti. Ocenjevanje trajanja projekta 
poteka na osnovi naslednjih predpostavk oz. ocen: 

 pesimistične ocene trajanja projekta ( pt ); 

 najbolj verjetne ocene trajanja projekta ( mt ); 

 optimistične ocene trajanja projekta ( ot ). 

Formula, po kateri izračunamo predvideno končno oceno napora (Effort) v človek/mesecih, je: 

6
4 pmo ttt

E
++

=  

4.3.5.7 Računski modeli 

Računski modeli najpogosteje ocenjujejo zahtevnost projekta na podlagi števila programskih 
vrstic (LOC – Lines Of Code). Število programskih vrstic sicer ni idealna osnova (zaradi 
različnih programskih jezikov, različnih slogov programiranja ipd.), zato obstajajo tudi 
nekateri drugi pristopi, npr. metoda funkcijskih točk. Z metodo funkcijskih točk ocenjujemo 
(točkujemo) posamezne podatkovne in kontrolne strukture, funkcije, vmesnike ipd. Takšno 
točkovanje pa je žal lahko precej subjektivno merilo. 

Najenostavnejši računski modeli so linearni, vendar je njihova uporabnost majhna. Boljši so 
nelinearni oz. parametrični modeli. Splošna oblika nelinearnega računskega oz. 
parametričnega modela je (Solina, 1997, str. 109): 

),...,()( 1 n
b xxfcKLOCaE +⋅=  
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Pri tem je KLOC število programskih vrstic, izraženo v tisočih, parametri a, b in c pa so 
konstante. Te konstante se sicer pri različnih avtorjih razlikujejo, kar je posledica različnih 
projektov, ki so služili kot osnova za oblikovanje modelov. Funkcija f() ima vlogo 
korekcijskega faktorja glede na parametre nxx ,...,1 . 

COCOMO 

Eden od bolj znanih računskih modelov ocenjevanja je model COCOMO (COnstructive 
COst Model) iz leta 1981. Njegov avtor Barry Bohem si ga je zamislil v treh zahtevnostnih 
nivojih (osnovni, srednji in podrobni nivo), konstante oz. parametre pa je določil na vzorcu 63 
preučevanih projektov. Osnovni COCOMO nivo ima obliko: 

bKLOCaE ⋅=  

Konstanti a in b sta določeni glede na vrsto projekta: 

 organski projekt (manjša velikost in stopnja inovacije, ohlapni roki in omejitve); 
 polpovezan projekt (vmesna stopnja med organskim in vgrajenim projektom); 
 vgrajen projekt (veliki in inovativni projekti, tesni časovni roki in omejitve, 
kompleksno razvojno okolje). 

 Srednji COCOMO '81 – ocena stroškov in trajanja projekta 

Vrsta projekta Ocena stroškov (človek/mesec) Ocena trajanja (meseci) 

Organski 05.12.3 KLOCE ⋅=  38.05.2 ETdev ⋅=  

Polpovezan 12.10.3 KLOCE ⋅=  35.05.2 ETdev ⋅=  

Vgrajen 20.18.2 KLOCE ⋅=  32.05.2 ETdev ⋅=  

Vir: USC COCOMO Reference Manual, University of Southern California, 1994, str. 2 

Model COCOMO v praksi nadomešča izboljšana različica COCOMO 2.0 iz leta 1995. 

4.4 Uporaba standardov 

K izboljšanju procesa razvoja programske opreme lahko pripomore uporaba standardov za 
zagotavljanje kakovosti. Lep primer predstavlja družina standardov ISO 9000. Splošne 
značilnosti in predpostavke pri uporabi standardov so (Mahnič, 1999, str. 6): 

 standard sam po sebi še ne zagotavlja kakovosti; zagotavlja samo, da organizacije pri 
svojem delu uporabljajo splošno sprejeto prakso in postopke; 
 standard poudarja proces razvoja, saj le dobro definiran proces zagotavlja kakovost 
(posredno zagotavljanje kakovosti prek dobro definiranega procesa); 
 pri organizacijah, ki uporabljajo standardizirane prijeme (npr. organizacije s 
certifikatom kakovosti ISO 9001), obstaja večja verjetnost, da bodo razvile izdelek, ki ustreza 
zahtevam naročnika v dogovorjenem času in v okviru predvidenih sredstev; 
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 kupci bodo raje naročali izdelke pri organizacijah, ki izkazujejo s standardom 
zahtevane sposobnosti. 

Standard za zagotavljanje kakovosti torej ne uči neposredno, kako analizirati, načrtovati, 
kodirati, testirati ipd., ampak določa, da mora organizacija, ki razvija programsko opremo, 
imeti proces, ki je ustrezno definiran, dokumentiran in se uporablja v praksi. 

5 Podporne storitve in nekateri drugi vidiki elektronskega 
poslovanja 

5.1 Uvod 

Elektronsko poslovanje je v splošnem lahko precej široko področje, ki poleg tehničnih 
elementov vsebuje tudi varnostno, pravno, ekonomsko, organizacijsko, marketinško in drugo 
problematiko. Nekateri od teh vidikov so zbrani v tem poglavju. 

5.2 Podporne storitve 

Podporne storitve (service support) so dejavnosti, ki omogočajo delovanje informacijskih 
sistemov in servisov. V skladu z ITIL17 (IT Infrastructure Library) delimo podporne storitve 
na naslednja področja: 

 služba za uporabniško pomoč in tehnično podporo (service desk/help desk); 
 obravnavanje incidentov (incident management); 
 ravnanje s problemskimi stanji (problem management); 
 ravnanje s spremembami (change management); 
 obvladovanje vpeljave sprememb v uporabo (release management); 
 upravljanje konfiguracij (configuration management). 

Delovanje podpornih storitev in povezav med njimi prikazuje 0, medtem ko primer poteka 
dogodkov v praksi ponazarja naslednji primer: 

 uporabnik pokliče tehnično podporo v zvezi z določeno težavo pri uporabi storitve 
(service desk/help desk); 
 na strani ponudnika storitve se sproži proces za obravnavanje incidenta (incident 
management); 
 temu sledi proces razreševanja problema, ki razišče vzroke težave (problem 
management); 

                                                 
17 ITIL je ogrodje dokumentov in priporočil za upravljanje oz. ravnanje s storitvami (service management). ITIL 
je nastal pred dobrimi dvajsetimi leti pod pokroviteljstvom britanske vlade, razširil in uveljavil pa se je tudi 
drugod po svetu. Podporne storitve sicer predstavljajo le enega od sestavnih delov ITIL. 



 35

 ko je vzrok za težavo odkrit, se na osnovi zahtevka za spremembo (request for change) 
sproži proces ravnanja s spremembami, v okviru katerega se avtorizirajo, izvedejo in 
preskusijo ustrezne spremembe (change management); 
 na spremembe se odzove proces vpeljave sprememb v uporabo (release management); 
 dogajanje in spremembe se primerno zabeležijo in dokumentirajo (configuration 
management). 

 Podporne storitve in povezave med njimi 

Obravnavanje
incidentov

Ravnanje
s problemi

Ravnanje
s spremembami

Vpeljava
sprememb
v uporabo

Upravljanje
konfiguracij

Uporabniška
pomoč

Poslovni proces

spremembe nadgradnje, nove verzijeuporabniki

 
Vir: ITIL-Service-Support-Management.com 

5.3 Nekateri pravni vidiki 

Tako v okviru klasičnega kot tudi elektronskega borznega poslovanja se tvorijo razmerja in 
sodelovanja, katerih podlaga je določen formalni dogovor. Med takšna razmerja lahko 
prištevamo: 

 razmerje med uporabnikom (stranko) in ponudnikom borznoposredniške storitve; 
 razmerje med ponudnikom borznoposredniške storitve (članom borze) in zunanjimi 
izvajalci storitev. 

Razmerje med uporabnikom in ponudnikom borznoposredniške storitve urejajo dokumenti, 
kot so: Pogodba o uporabi storitev elektronskega poslovanja, Pogodba o borznem 
posredovanju ter Splošni pogoji poslovanja. Za to razmerje je značilno, da ga v celoti določa 
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in nadzoruje ponudnik borznoposredniške storitve, uporabniki oz. stranke (z izjemo največjih) 
pa se z njim lahko le strinjajo ali si izberejo drugega ponudnika storitve. 

Nekoliko drugačna so pogodbena razmerja, ki urejajo odnose med borznimi člani v vlogi 
kupcev ali naročnikov storitev ter zunanjimi izvajalci storitev (sodelavci, neodvisni 
strokovnjaki, vzdrževalna, razvojna in svetovalna podjetja ipd.). Ti odnosi so lahko 
kompleksni in večplastni, zato si oglejmo le nekaj poudarkov, ki bi utegnili biti zanimivi v 
okviru razvoja ter podpornega delovanja storitev elektronskega borznega posredništva. 

5.3.1 Kontrolni elementi v pogodbah z zunanjimi izvajalci 

Člani borze v Sloveniji (predvsem borznoposredniške družbe) se po številu zaposlenih 
običajno uvrščajo med manjša podjetja, ki praviloma ne razpolagajo z ustreznim številom 
računalniških strokovnjakov in tehnikov. Sodelovanje in povezovanje z zunanjimi izvajalci, ki 
skrbijo za vzdrževanje določenih delov informacijskega sistema ali opravljajo nekatere 
servisne storitve, tako ni nič nenavadnega. Zaradi posebnosti v poslovanju ter dela z zaupnimi 
in osebnimi podatki je priporočljivo, da se že v okviru vzdrževalnih, najemnih ali servisnih 
pogodb vzpostavijo ustrezni mehanizmi in določila, kot so npr. (Javornik, 2000, str. 36): 

 varstvo osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti; 
 varstvo notranjih informacij; 
 postopki in načini dostopa do informacijskega sistema in omrežja; 
 popis vseh zmožnosti in funkcij v okviru storitve, ki je predmet nakupa oz. najema; 
 obveza vzdrževanja; 
 postopek v primeru odpovedi; 
 obveznost v zvezi z namestitvijo opreme in programov pri naročniku; 
 usposabljanje uporabnikov; 
 uporabniška pomoč; 
 pooblaščene osebe za komunikacijo in postopek komunikacije. 

5.3.2 Avtorske pravice 

Avtorske pravice so pomemben segment intelektualne lastnine. Bistvo avtorske pravice je, da 
predstavlja monopol avtorja nad izkoriščanjem njegovega dela. Avtorske pravice v osnovi 
delimo na materialne in moralne avtorske pravice. Moralne avtorske pravice so neodtujljive, 
materialne pa lahko prenesemo na tretjo osebo (prodaja avtorskih pravic). 

Avtorska dela so individualne intelektualne stvaritve, katerih značilna sestavina je osebna 
nota. Delo je praviloma lahko izraženo na kakršen koli način. Med avtorska dela, tako po 
mednarodni kot tudi po slovenski zakonodaji, spadajo tudi računalniška dela, vključno s 
programi ter pripravljalnimi materiali in načrti za razvoj programske opreme18. Avtorska 

                                                 
18  Računalniške programe, specifikacije in načrte lahko obravnavamo kot poseben primer literarnih del 
(Bainbridge, 2000, str. 14). 
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pravica pripada avtorju na podlagi same stvaritve dela (določen postopek ali registracija nista 
potrebna). Trajanje avtorske pravice je v splošnem omejeno na 70 let po smrti avtorja. 

Slovenska zakonodaja s področja avtorskih pravic se zgleduje po mednarodni (evropski), 
vendar se od nje tudi nekoliko razlikuje (v škodo avtorjev). V primeru računalniških 
programov namreč opredeljuje širše pravice naročnika avtorskega dela (112. člen Zakona o 
avtorski in sorodnih pravicah). Naročnik računalniškega programa tako pridobi materialne 
avtorske pravice in druge pravice avtorja na programu izključno in neomejeno, razen če je s 
pogodbo določeno drugače. Kadar je izvajalec naročila pravna oseba (podjetje), takega 
avtomatizma ni. Prenesejo se le tiste pravice, ki so eksplicitno dogovorjene s pogodbo. 

5.3.3 Programska oprema oz. produkti, ustvarjeni po naročilu 

Programsko opremo je treba pogosto razviti po naročilu, npr. ko na trgu ni primerne rešitve ali 
pa si naročnik želi izdelek, ki ga bo razlikoval od konkurence. Podlaga vsakega dobro 
zasnovanega projekta je tudi primerna pogodba, ki ščiti interese obeh pogodbenih partnerjev, 
tako naročnika kot tudi izvajalca projekta. Bistvo dogovora je običajno mogoče povzeti v 
nekaj ključnih točkah, kot so obveznosti pogodbenih strank, cena in roki izvedbe, vendar pa je 
v okviru formalnega dogovora priporočljivo problematiko temeljiteje razdelati in zapisati. 
Sestavne elemente pogodbe o razvoju programske opreme, ki je uporabna tudi za produkte s 
področja elektronskega poslovanja, vsebuje 0. 

 Sestavine pogodbe za razvoj programske opreme 

Sestavni del Namen 

Uvodne definicije Definiranje pomena izrazov, ki se uporabljajo v pogodbi. 

Oblika oz. tip pogodbe Opredelitev narave pogodbe, npr. kupo-prodajna, najemna, licenčna. 

Prenos oz. odstop pravic Določa pravice, ki se s pogodbo prenesejo na naročnika. 

Produkti oz. storitve Seznam produktov in storitev, ki so predmet pogodbe. 

Cena Določitev cene, najemnine ali licenčnine ter metodologijo izračuna. 

Specifikacija Opis funkcionalnosti in delovanja produkta, ki je predmet pogodbe. 

Dobavni rok Rok, do katerega mora biti storitev opravljena. 

Odškodnina Pogodbena kazen v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. 

Primopredaja Obveznost in postopek primopredaje. Ravnanja v primeru neuspeha. 

Uporaba Namen in pogoji ali omejitve pri uporabi produkta. 

Vzdrževanje Opredelitev obveznosti vzdrževanja (priloga ali ločen dogovor). 

Modifikacije Določa če in pod katerimi pogoji lahko naročnik sam opravi spremembe. 

Izobraževanje Opredeljuje obseg izobraževanja (uvajanja), ki je sestavni del pogodbe. 

Zaščita intelektualne 
lastnine 

Naročnika obvezuje k varovanju avtorskih in drugih pravic intelektualne 
lastnine. 

Zaupnost Zavezuje k medsebojnemu varovanju poslovnih skrivnosti pogodbenic. 
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Odgovornost Določa odgovornost pogodbenih strank za svoja ravnanja. 

Jamstva in poroštva Opredelitev zavarovanja pred tveganji (npr. menice, bančna garancija, 
deponiranje izvorne kode ipd.). 

Prevzem kadrov Pogoji pod katerimi je/ni možno prehajanje kadrov med pogodbenicama. 

Veljavnost pogodbe Določa pričetek veljavnosti pogodbe. Datum pričetka veljavnosti je lahko 
drugačen od datuma podpisa pogodbe. 

Odstop od pogodbe Načini in pogoji, pod katerimi je možno prekiniti pogodbo. 

Formalnost dogovora Omogoča le pisno obliko sklepanja dogovorov. 

Arbitraža Določa postopek alternativnega reševanja sporov. 

Jurisdikcija Določa zakonodajo v primeru spora (mednarodne pogodbe) ter krajevno 
pristojnost sodišča. 

Vir: Bainbridge, 2000, str. 275–281 

5.3.4 Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu 

Leta 2000 je bil v Sloveniji sprejet Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu 
(ZEPEP). Zakon ureja elektronsko poslovanje oz. poslovanje v elektronski obliki na daljavo, 
z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije in uporabo elektronskega podpisa v 
pravnem prometu. To vključuje tudi elektronsko poslovanje v sodnih, upravnih in drugih 
podobnih postopkih.  

Zakon sledi direktivi EU o elektronskem podpisu in ne posega v t. i. zaprte sisteme, katerih 
delovanje urejajo pogodbeni odnosi med znanim številom pogodbenih strank. Sistemi 
elektronskega borznega poslovanja se uvrščajo med zaprte sisteme. To pomeni, da se 
medsebojna razmerja med uporabnikom (stranko) in ponudnikom storitve lahko urejajo na 
osnovi pogodbe o uporabi storitve. V tem primeru torej velja načelo pogodbene svobode 
strank. 

5.4 Obvladovanje tveganj 

Pri načrtovanju, izgradnji in vzdrževanju informacijskih sistemov se srečujemo s situacijami, 
ki so lahko posledica najrazličnejših dejavnikov in spleta okoliščin. Tovrstne dogodke je 
nemogoče vnaprej predvidevati, lahko pa se na njih pripravimo z ukrepi, s katerimi omilimo 
probleme in zmanjšamo verjetnost njihove pojavitve. Podjetja, katerih poslovanje je odvisno 
od informacijskih tehnologij, pogosto izdelajo posebne študije in pripravijo krizne načrte za 
ravnanje v izrednih razmerah. Med ključna tveganja pri delovanju informacijskih sistemov 
prištevamo: 

 nezmožnost delovanja družbe zaradi slabe razpoložljivosti ali nedelovanja 
informacijskega sistema; 
 spremembe ali izgube podatkov, ki so posledica napak, nekakovostne opreme ali 
(ne)namernih delovanj zaposlenih in/ali drugih uporabnikov sistema; 
 namerno ali nenamerno razkritje zaupnih podatkov oz. njihova kraja; 
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 nezakonito poslovanje. 

Tveganja pri vsakodnevnem delovanju informacijskega sistema prikazuje 0. 

 Tveganja pri vsakodnevnem delovanju informacijskega sistema družbe 

Tveganje Opis ali primer Priporočila in ukrepi za obvladovanje 
tveganj 

podatkovne 
nesreče 

izguba podatkov zaradi 
poškodb, okvar, nestrokovnih 
posegov ipd. 

verjetnost podatkovnih nesreč skušamo 
zmanjševati z nabavo kakovostne opreme, 
zavarujemo se z redno izdelavo varnostnih 
kopij in porazdeljevanjem podatkov, 
posledice odpravljamo s postopki restavracije 
iz arhivskih podatkovnih zbirk 

nekonsistentnost 
podatkov 

podvajanje evidence oz. 
podatkov iz podatkovnih zbirk 
in parcialno ažuriranje podatkov 

probleme nekonsistentnosti rešujemo z 
ustreznim načrtovanjem in normalizacijo 
podatkovnih baz 

problem dostave 
ali izgube 
podatkov, 
nedostopnost 
strežnikov 

komunikacijske težave (npr. 
prekinitve vodov) ali okvare oz. 
napake na področju 
komunikacijske strojne ali 
programske opreme 

podvajanje strežnikov, 
podvajanje komunikacijskih poti 
krizni načrt (opis postopkov, kontaktni 
podatki ipd.) 

varnostni 
incidenti 

napadi, poskusi vdorov, 
onemogočanje delovanja (denial 
of service) 

upoštevanje varnostne politike, izobraževanje, 
ustrezna konfiguracija strojne in programske 
opreme, analiza log zapisov, spremljanje 
strokovnih diskusij in obvestil centrov CERT 

človeški faktor, 
zlorabe 

namerna ali nenamerna dejanja s 
strani posameznikov, ki lahko 
delno ali v celoti onemogočijo 
izvajanje storitve 

ustrezno izobraževanje, 
politika uporabe in varovanja,  
nadzor  

nesreče požar, poplava, potres ali druge 
naravne nesreče 

dislociranje podatkov in dokumentacije, 
porazdeljeni in podvojeni sistemi, zavarovanje 
materialnih sredstev in izpada prihodka  

Vir: Interno gradivo, lastni podatki, 2001 

5.5 Vzdrževanje sistema elektronskega borznega poslovanja 

Za nemoteno delovanje sistema elektronskega poslovanja je pomembno ustrezno urejeno 
vzdrževalno razmerje. Vzdrževanje praviloma zagotavlja ponudnik rešitve ob pomoči 
ustreznega administrativno-tehničnega skrbnika na strani naročnika. V okviru vzdrževanja je 
treba opredeliti predvsem naslednja področja: 

 obseg storitev vzdrževanja; 
 opredelitev problemskih situacij; 
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 sprejem in način dokumentiranja zahtevkov; 
 odzivne čase pri odpravljanju problemskih situacij; 
 splošne postopke odprave nepravilnosti ter izvajanja sprememb. 

5.5.1 Obseg storitev vzdrževanja 

Storitve izvajalca vzdrževanja so osredotočene zlasti na zagotavljanje ustrezne tehnično-
podporne ekipe ter na obravnavanje in razreševanje problemov, ki izvirajo iz delovanja 
sistema ali njegovih povezav z okoljem. Okvirni obseg storitev izvajalca vzdrževanja je 
naslednji: 

 pripravljenost na vzdrževanje, ki zajema vzdrževanje razvojnega in testnega okolja ter 
vzdrževanje znanj neposrednih izvajalcev storitve tako, da bodo ti sposobni odpravljati 
zastoje ter kakovostno izvajati posege v programsko in drugo opremo, ki je predmet 
vzdrževanja; 
 odpravljanje problemskih situacij v predvidenih rokih in v skladu z dogovorom ter 
opredelitvijo teh situacij; 
 izvajanje operativne komunikacije z naročnikom (usklajevanje, pojasnila, 
posvetovanja ipd.). 

Vzdrževanje lahko vključuje tudi spreminjanje in nadgrajevanje sistema, npr. funkcionalne, 
sistemske in druge razširitve ali spremembe. Tovrstne dejavnosti se marsikdaj lahko razvijejo 
v projekt v malem, zato je smiselno, da se o njih naročnik in izvajalec dogovorita s posebnim 
sporazumom. 

5.5.2 Opredelitev problemskih situacij 

Problemska situacija ali problemsko stanje je splošen izraz za problem oz. težavo, kot sta npr. 
zastoj ali nepravilnost v delovanju programske opreme, strojne opreme, podatkovnih povezav 
ali druge infrastrukture. Problemska stanja lahko definiramo na več načinov ter jih razvrstimo 
v različne stopnje pomembnosti. Primer takšne razvrstitve, ki je uporaben tudi za elektronsko 
borzno poslovanje, prikazuje 0. 

V praksi se dogaja, da izvajalec vzdrževanja prejme obvestilo o problemskem stanju, ki ga 
sam ne more razrešiti (npr. problem, katerega reševanje ni v pristojnosti izvajalca, napaka ali 
pomanjkljivost, ki izvira iz tehnoloških, regulatornih, zakonskih ali drugih omejitev ipd.). Ker 
v takšnih primerih pravzaprav niti ne bi mogli govoriti o dejanskih napakah, je tabelo 
problemskih stanj smiselno še nekoliko razširiti (0). 
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 Problemska stanja glede na stopnjo pomembnosti. 

Stopnja pomembnosti Opis in primeri 

Kritična napaka ali 
zastoj v delovanju 

Sistem ali njegovi vitalni deli so neuporabni.  
Ogroženo je delovanje vitalnih delov ali sistema kot celote.  
Primer: Izpad strežnika ali strežniškega procesa, problem s prijavo oz. 
vstopom v sistem ipd. 

Resna napaka Sistem deluje, vendar je njegova uporaba omejena. 
Primer: Napake pri delovanju obdelav ali zalednih procesov, večje 
vsebinske nepravilnosti, neustrezni ali napačni sklopi podatkov ipd. 

Občutna napaka Sistem je uporaben, vendar z omejitvami, ki niso kritične narave. 
Primer: Izpad manj pomembnih podatkov. 

Zanemarljiva 
pomanjkljivost ali 
napaka 

Posebnost ali značilnost v načinu delovanja, ki se ji uporabnik zlahka 
izogne in sistem uporablja nemoteno (npr. z uporabo druge ali sorodne 
funkcije). 

Vir: Interna dokumentacija, 2002 

 Problemska stanja zunaj administrativnega dosega oz. pristojnosti izvajalca 

Stopnja pomembnosti Opis in primeri 

Napaka izven 
pristojnosti izvajalca 

Problemi ali nepravilnosti, katerih odprava ni v pristojnosti oz. v 
administrativnem dosegu izvajalca. Izvajalec na problemsko stanje nima 
vpliva niti ga sam ne more odpraviti. 
Primer: Problemi v okviru naročnika, borze ali drugih institucij, 
problemi na strani uporabnika, problemi, ki izvirajo iz delovanja 
interneta ali delovanja ponudnikov interneta. 

Tehnološke in druge 
omejitve oz. 
pomanjkljivosti 

Tehnične, zakonske, regulatorne ali vsebinske omejitve in prepovedi. 
Omejitve ali problemi, ki izvirajo iz standardov in priporočil (npr. 
standardi RFC, značilnosti in omejitve protokolov, kot so HTTP, SSL 
ipd. ali jezikov HTML, Javascript ipd.) 
Razlike v delovanju in prikazu uporabniškega vmesnika v različnih 
uporabniških okoljih (strojna oprema, operacijski sistem, spletni 
pregledovalnik ipd.). 

Vir: Interna dokumentacija, 2002 

5.5.3 Sprejem in način dokumentiranja zahtevkov 

V okviru elektronskega borznega poslovanja lahko večino problemskih situacij pričakujemo 
znotraj običajnega delovnega časa. Izvajalec storitve tovrstnega vzdrževanja (razen v primeru 
globalnega poslovanja) zato sprejema in obravnava problemske situacije med rednim 
delovnim časom, le izjemoma pa tudi zunaj njega. Postopek sprejema zahtevkov mora biti 
vnaprej predviden (kontaktni naslovi, potrditve sprejema ipd.). Za učinkovito in hitro 
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reševanje problemskih stanj sta pomembna še ustrezen opis oz. dokumentacija problema. 
Prijava težave oz. problema naj bi zato vsebovala naslednje sklope podatkov: 

 datum in čas ugotovljene nepravilnosti ter kontaktni podatki prijavitelja problema; 
 identifikacijska oznaka (uporabniško ime, številka naročila, številka računa ipd.), na 
katerega se nepravilnost nanaša; 
 opis nepravilnosti in del sistema, v okviru katerega se je pojavila; 
 način reprodukcije oz. postopek, ki povzroči nepravilnost (če je mogoče); 
 kopijo vsebine zaslona oz. zaslonski posnetek (če gre za problem, viden na zaslonu); 
 druge podatke in okoliščine, ki bi bile koristne pri razčiščevanju problema (npr. 
uporabljena strojna in programska opreme, operacijski sistem ipd.). 

5.5.4 Odzivni časi pri odpravljanju problemskih stanj 

Naročnik praviloma zahteva od izvajalca vzdrževanja, da mu ta zagotovi odpravo napak v 
določenem roku, za katerega je zaželeno, da je čim krajši. Pri zagotavljanju roka odprave 
problemskih stanj pa za izvajalca storitve vzdrževanja nastopi težava, saj ni mogoče vnaprej 
vedeti, ne kdaj, ne v kakšnem obsegu se bo problem pojavil, niti kako hitro ga bo mogoče 
razrešiti. V praksi je zato smiselno, da izvajalec storitve zagotavlja določen odzivni čas, 
medtem ko se predvideni rok za odpravo problema ugotavlja vsakokrat posebej, v odvisnosti 
od dejanskih okoliščin problema. Odzivni čas se običajno opisuje kot obdobje, ki preteče od 
sprejetja zahtevka s strani pristojne osebe naročnika, do trenutka, ko se izvajalec prične 
ukvarjati z raziskovanjem problema in iskanjem primerne rešitve. Primer odzivnih časov in 
predvidenih rokov glede na stopnjo pomembnosti problema v okviru elektronskega 
poslovanja prikazuje 0. 

 Odzivni časi in predvideni roki za odpravo problemskih stanj (primer) 

Stopnja pomembnosti problema Odzivni čas Predvideni rok za odpravo 

Kritična napaka ali zastoj v delovanju do 2 uri do 2 dni 

Resna napaka do 4 ure do 4 dni 

Občutna napaka do 10 ur do 10 dni 

Zanemarljiva pomanjkljivost ali napaka po dogovoru ali ob izidu novih verzij 

Vir: Interna dokumentacija, 2002 

5.5.5 Splošni postopki za odpravo nepravilnosti v programski opremi 

V primeru ugotovljene nepravilnosti v programski opremi izvajalec v odvisnosti od narave in 
pomembnosti problema sproži naslednje postopke: 

 razčiščevanje problemske situacije in vzrokov, ki so jo povzročili; 
 raziskovanje možnih rešitev; 
 izbira rešitve; 
 načrtovanje, priprava in razvoj ustreznega popravka programske opreme; 
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 testiranje popravka, če to dopuščajo okoliščine in narava problema (npr. testiranje na 
razvojnem strežniku); 
 vključitev popravka v produkcijsko verzijo programske opreme; 
 dokumentiranje sprememb. 

V nujnih primerih skuša izvajalec problem razrešiti tudi drugače, npr. neposredno v obliki 
popravka, obvoda, programskega nadomestila, napotkov naročniku ali z drugo po svoji 
presoji najustreznejšo rešitvijo. Morebitne formalnosti se v tem primeru opravijo naknadno. 

5.6 Zagotavljanje kakovosti storitve 

Kakovost storitve (Quality of Service) je širok pojem, zato ni presenetljivo, da splošno 
veljavne in enoznačne definicije kakovosti storitve pravzaprav ni. Po definiciji oz. priporočilu 
mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU) je kakovost storitve izraz za skupni učinek 
lastnosti storitve, ki določajo zadovoljstvo uporabnika. Cilj pri zagotavljanju kakovosti 
storitve pa je jamstvo ponudnika oz. izvajalca storitve, da bo storitev delovala tako, kot je 
predvideno, torej skladno z dogovorom in specifikacijami. 

Pojem kakovosti storitve pogosto srečamo v povezavi s podatkovnimi prenosi, omrežji in 
omrežnimi storitvami, kjer se kakovost ugotavlja in preverja v skladu z določenimi parametri. 
Parametri, s pomočjo katerih lahko v okviru omrežnih storitev določimo objektivne mere in 
ocene za kakovost storitev, so npr. bitna hitrost (pasovna širina), zakasnitev, zasedenost 
omrežja, razpoložljivost omrežja ipd. Podobni kriteriji (npr. razpoložljivost storitve) so 
uporabni tudi za druge storitve, ki vključujejo uporabo omrežja za prenos podatkov. 

Problem pri zagotavljanju kakovosti storitve je, da uporabnik oz. naročnik (v splošnem 
prejemnik) storitve pogosto dojema kakovost precej drugače kot njen ponudnik (izvajalec 
storitve). Zato obstajajo različne predstave o kakovosti in ravni kakovosti storitve, pa tudi o 
tem, kaj je razumno pričakovati in zagotavljati. 

Ponudnik storitve mora denimo na nek sistematiziran način urediti zagotavljanje kakovosti za 
vse svoje stranke. Pri ocenjevanju kakovosti zato uporablja objektivne oz. določljive mere 
(hitrost, propustnost, razpoložljivost ipd.). Prejemnik storitve po drugi strani kakovost storitve 
ocenjuje subjektivno, in sicer večinoma na podlagi svojih izkušenj pri njeni uporabi. Zanj je 
npr. pomembna zlasti hitrost in visoka razpoložljivost. Ne zanima pa ga, kako se storitev 
zagotavlja, kakšna je njena notranja zasnova ipd. Če storitev ne deluje, je poslovanje lahko 
ovirano ali celo onemogočeno. Zato je prejemniku storitve pravzaprav vseeno, ali je krivec 
izvajalec storitve, ponudnik interneta ali morda kdo tretji, npr. kdo od zunanjih sodelavcev.  

Opisani problem neskladnosti pogledov in različnih predstav se lahko reši s sklenitvijo 
dogovora o ravni storitve (Service Level Agreement – SLA). S pomočjo primernega dogovora 
SLA lahko uskladimo želje prejemnika in zmožnosti ponudnika pri zagotavljanju storitve. V 
tem smislu lahko rečemo, da kakovost storitve predstavlja nabor pravil in parametrov, ki so 
predhodno dogovorjeni med ponudnikom in prejemnikom storitve (Kos, 2002, str. 6). 
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5.6.1 Dogovor o ravni storitve 

Povečevanje kompleksnosti informacijskih sistemov v poslovnem okolju sili vedno več 
organizacij k iskanju zunanjih ponudnikov storitev. Hkrati pa se ponudniki storitev srečujejo s 
problemom izgube strank zaradi slabe kakovosti storitve in to ne glede na to, ali je kakovost 
zares slaba ali pa se prejemniku storitve le zdi tako. 

Naloga dogovora SLA je zato predvsem uskladiti pričakovanja prejemnika na eni in realne 
zmožnosti ponudnika storitve na drugi strani. Dogovor SLA naj bi določal pravila igre v 
smislu minimalno sprejemljive ravni storitve in dovoljenega odstopanja, s čimer se lahko 
izognemo neprijetnim razčiščevanjem odgovornosti v primerih, ko ni šlo vse tako, kot je bilo 
zamišljeno ob pričetku sodelovanja (Hiles, 2000, str. 4). Pri tem je zelo pomembno, da utegne 
imeti neuspeh pri zagotovitvi minimalnega sprejemljivega nivoja storitve, resne finančne in 
druge posledice za ponudnika oz. izvajalca storitve (pogodbena kazen, odškodninska 
odgovornost ipd.). 

Pot do dogovora o ravni storitve sicer ni enostavna. Tak sporazum je treba najprej definirati, 
se zanj pogajati in ga nato še uresničiti v praksi. Dogovor SLA je še posebej dragocen pri 
storitvah oz. dejavnostih, ki se dogajajo v realnem času, kjer ni prostora za napake in kjer 
lahko že v nekaj minutah pride do velikih finančnih posledic. 

5.6.1.1 Lastnosti in sestavine dogovorov SLA 

Z dogovorom SLA se definirajo kriteriji in pogoji, ki prejemniku storitve zagotavljajo 
pričakovano raven kakovosti storitve, ponudnik pa se strinja, da bo zahteve zadovoljeval. Če 
so kritični elementi razmerja pogodbenih strank dobro definirani, v določljivih in merljivih 
kategorijah, potem lahko dogovor SLA precej pripomore k preprečevanju problema 
medsebojnega obtoževanja ali neupravičenega iskanja krivca med tretjimi osebami. 
Vsebinske elemente tipičnega dogovora SLA prikazuje 0. 

Pri tem ne moremo povsem mimo dejstva, da je delovanje internetnih aplikacij in storitev 
pogosto odvisno od dejavnikov, ki niso pod neposredno administrativno kontrolo ponudnika 
storitve, npr. deli infrastrukture, podatkovne povezave, zunanji dobavitelji podatkov ipd. V 
nekaterih primerih sicer lahko ponudnik storitve prevzame osrednjo odgovornost in nastopi 
kot centralni kontaktni naslov za zbiranje in razreševanje vseh problemov, četudi del njih 
zgolj posreduje naprej (zagotavljanje kakovosti prek enotne točke odgovornosti). V drugih 
primerih pa imajo dogovori SLA vgrajene določene varovalke oz. izjeme. Pri spletno 
usmerjenih storitvah lahko te izjeme razdelimo v naslednja področja (Myerson, 2002): 

 nepredvidljive okvare (strojna oprema, pretrganje telekomunikacijskih vodov ipd.); 
 omrežni problemi zunaj dosega ponudnika storitve (npr. problemi z usmerjanjem 
prometa, izpad mednarodnega vozlišča, izpad strežnikov DNS ipd.); 
 napadi na strežnike in drugo informacijsko infrastrukturo ali druga zlonamerna dejanja 
uporabnikov ali tretjih oseb; 
 nedostopnost storitve zaradi rednega vzdrževanja (npr. nadgradnja programske in 
strojne opreme); 
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 višja sila (naravne nesreče, stavke, nepredvidljiva dejanja tretjih oseb ipd.). 

 Vsebinski elementi dogovora SLA  

Sestavni del Vsebina 

Uvodne določbe Pogodbeni stranki 
Namen in predmet dogovora 
Trajanje pogodbenega razmerja 
Specifikacija storitev (opredelitev vrste, tipa in obsega storitve) 

Raven storitve Vloge in obveznosti pogodbenih strank 
Ravni storitve (npr. platinasta, zlata, srebrna, bronasta) 
Cena storitev 

Kriteriji za spremljanje 
ravni storitve 

Opredelitev merljivih kazalcev 
Kriteriji za spremljanje kakovosti storitve 
Poročanje (način, roki, vsebina poročil ipd.) 

Jamstva in izjeme Zagotovila in nadomestila 
Opredelitev jamstev 
Odškodnine 
Izjeme 

Ravnanje s 
problemskimi stanji 
 

Služba tehnične podpore 
Definicija problemov 
Kontaktni naslovi, način sporočanja 
Dokumentiranje 
Odzivni časi 
Postopki za reševanje problemov 

Drugo Zaščita intelektualne lastnine 
Varovanje poslovne skrivnosti 
Odpoved pogodbenega razmerja 
Reševanje sporov 

Vir: Prirejeno po http://service-level-agreement.net, 16.08.2003 

Sklepanje dogovorov SLA prevladuje predvsem pri urejanju odnosov med ponudniki storitev 
in večjimi, zlasti poslovnimi ali vladnimi prejemniki storitev. Za take prejemnike storitev je 
dogovor SLA pomemben zato, ker zagotavlja višjo zanesljivost poslovanja, hkrati pa vsebuje 
tudi elemente zavarovanja. To se seveda odrazi tudi na ceni storitve. Za prejemnike storitev, 
ki v poslovanju iščejo predvsem najugodnejšo cenovno komponento, tovrstni sporazumi niso 
najbolj privlačni. Sprejemljiva alternativa v tem primeru je klasična vzdrževalna pogodba. 
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5.7 Varnost in revizija informacijskega sistema 

5.7.1 Varnostni vidik 

5.7.1.1 Zagotavljanje varnosti 

Informacijski sistem pomeni »premoženje družbe«, s katerim je treba skrbno ravnati in ga tudi 
ustrezno varovati. Varnost informacijskega sistema opredeljuje več komponent (Javornik, 
2000, str. 1–2): 

 zaupnost: zagotavljanje, da so podatki (informacije) na voljo le tistim, ki so 
pooblaščeni, da jih pridobijo; 
 celovitost in integriteta: varovanje točnosti in popolnosti informacij in postopkov 
procesiranja; 
 razpoložljivost: zagotavljanje podatkov in informacij pooblaščenim uporabnikom v 
časih in na način, kot jih potrebujejo. 

Poleg fizičnega varovanja prostorov, opreme in poslovne dokumentacije je pomembno, da 
poskrbimo tudi za ustrezno zaščito računalniškega sistema oz. celotne informacijske strukture. 
To še posebej velja za podjetja, ki nudijo svoje storitve prek interneta, saj omrežje internet 
samo po sebi ne zagotavlja vseh potrebnih pogojev za varno komunikacijo in elektronsko 
poslovanje. Za varnost je treba poskrbeti z izbiro ustreznih tehnologij ter raznovrstnih 
mehanizmov in postopkov. Poskrbeti je treba zlasti za (Javornik, 2000, str. 23–24): 

 varnostno politiko kot krovni dokument, v okviru katerega določimo subjekte in 
postopke varovanja; 
 preventivne in fizične kontrole; 
 varnostne kopije, 
 hrambo dokumentacije, 
 rezervno in brezprekinitveno napajanje (UPS), 
 sistem alarmiranja, varnostne službe, 
 administrativne kontrole; 
 programi tehničnega usposabljanja, 
 specifikacija del posameznika, 
 dodeljevanje pooblastil in odgovornosti, 
 dokumentiranost postopkov, 
 postopke v zvezi s kadrovanjem in odpuščanjem, 
 izvajanje nadzora s strani menedžmenta, 
 registracija uporabnikov pri uporabi računalniške opreme, 
 zavarovalne pogodbe, 
 tehnične kontrole, med katere spadajo: 
 varovanje in zaščita omrežja, strežnikov in delovnih postaj, 

 požarni zid, konfiguracija usmerjevalnikov in druge mrežne opreme, 
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 zaščito komunikacij pri ponujanju storitev ali oddaljeni administraciji (npr. 
uporaba protokolov SSL, SSH), 

 odklop nepotrebnih omrežnih servisov, dodeljevanje pravic, nadzor nad uporabniki 
ipd.), 

 zaščita pred računalniškimi virusi, 
 mehanizmi za overovitev oz. avtentikacijo uporabnikov (gesla, naprave za 
identifikacijo, certifikati) ter pravila kontrole gesel, 
 omogočiti nadzor in revizijske sledi (zapisi beleženja ključnih preddefiniranih 
dogodkov), 
 sinhronizacija ure med računalniki v omrežju. 

5.7.1.2 Varnostna politika 

Varnostna politika družbe v obliki enotnega dokumenta ali kot sestavni del več internih aktov 
naj bi med drugim opredeljevala (Javornik, 2000, str. 4): 

 načela pri varovanju informacijskega sistema; 
 načela in pravila za uveljavitev zakonskih obvez; 
 pooblastila in odgovornosti v zvezi z zagotavljanjem varnosti informacijskega sistema; 
 ključne elemente informacijske varnostne strukture; 
 klasifikacijo elementov informacijskega sistema glede na zahteve po ščitenju; 
 postopke in pooblastila v zvezi z varnostnimi incidenti; 
 način ugotavljanja kršitev in sankcioniranje; 
 fizično in tehnično varovanje prostorov. 

5.7.2 Revizija informacijskega sistema elektronskega poslovanja 

5.7.2.1 Revizijski pregled 

V okviru revizijskega postopka se ugotavlja, ali poslovanje poteka po predvidenih postopkih 
in skladno s predpisi. Revizijski pregled poslovanja borznoposredniške družbe je urejen z 
Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP), natančneje pa je določen s podzakonskim 
aktom (Sklep o najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in revizorjevega poročila 
borzno posredniške družbe, 18. člen). Določen je obseg poročila o ustreznosti informacijskega 
sistema, kjer mora biti podana ocena skupaj z ugotovitvami ter priporočili po naslednjih 
področjih: 

 skladnost delovanja informacijskega sistema s poslovnimi cilji in predpisi, ki urejajo 
informacijski sistem borznoposredniške družbe; 
 učinkovitost delovanja informacijskega sistema; 
 politika in organizacija varovanja in zaščite informacijskega sistema ter podatkov; 
 primernost splošnih, sistemskih in drugih kontrol ter 
 tehnološka opremljenost. 
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Revizijsko poročilo mora poleg mnenja o ustreznosti informacijskega sistema vsebovati še 
nekatera druga poročila oz. priloge v skladu s predpisi. 

5.7.2.2 Osnova za revizijo 

Pri splošni reviziji informacijskega sistema elektronskega poslovanja (ta ni zavezujoča, je pa 
koristna, zlasti če je sistem plod lastnega razvoja) v skladu s priporočili organizacije 
revizorjev informacijskih sistemov ter »dobro prakso« potrebujemo kar največ dokumentov, 
iz katerih je možno razbrati podrobnosti o projektu in projektnem delu, skupaj s sprejetimi 
postopki, pravili, priporočili ter njihovim uresničevanjem v praksi. V ta namen bi bili koristni 
zlasti naslednji podatki oz. dokumentacija: 

 projektni načrt; 
 opis uporabljene metode projektnega dela in razvoja programske ocene; 
 uporabniške (funkcionalne) zahteve; 
 ocena izvedljivosti projekta; 
 projektna dokumentacija razvoja rešitve; 
 arhitektura sistema ter shema omrežja z vsemi pomembnimi podatki; 
 zapise o poteku projekta (pregledi kakovosti, vmesna testiranja, skladnost s projektnim 
načrtom, rebalansi projektnega proračuna, prevzemni zapisniki ...); 
 poročilo o končnem testiranju (kaj je bilo preskušano, kdaj in kdo je preskušal, 
rezultati testa); 
 končni prevzemni zapisnik oz. odločitev o uspešnem zaključku projekta; 
 navodila za namestitev (tehnična navodila); 
 navodila za uporabo aplikacije; 
 pravila, navodila in priporočila o vzdrževanju in spreminjanju oz. dopolnjevanju 
programske opreme; 
 pravila o vzdrževanju in nadgrajevanju informacijske infrastrukture; 
 dokumenti, ki dokazujejo spoštovanje zgornjih pravil (dnevniki, zapisniki, 
obrazci/dokumenti, iz katerih je možno razbrati izvedene postopke vzdrževanja in 
dograjevanja programske opreme in tehnične infrastrukture); 
 pravila o fizičnem in logičnem varovanju dostopa do sistema (aplikacija + 
infrastruktura). 

6 Splošna zasnova sistema elektronskega borznega 
posredovanja 

6.1 Uvod 

V tem poglavju bo predstavljen posplošeni model sistema elektronskega borznega 
posredovanja. Model se je izoblikoval skozi različne projekte elektronskega poslovanja, ob 
upoštevanju empiričnih izkušenj in dognanj ter ob uporabi priporočil stroke. Povsem 
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univerzalnih in dokončnih receptov tak model sicer ne vsebuje, vseeno pa lahko predstavlja 
koristno podlago za zasnovo sistema v okviru nekega konkretnega projekta. 

Osnova elektronskega borznega posredništva je računalniški sistem, ki temelji na večslojni 
arhitekturi ter vsebuje raznoliko aplikativno in strežniško programsko opremo, delujočo po 
principu odjemalec-strežnik. V fizičnem smislu je tak sistem praviloma sestavljen iz več 
strežnikov (npr. komunikacijski strežnik, strežnik podatkovne baze), na katerih so lahko 
nameščeni različni operacijski sistemi. Sistem je relativno zapleten, saj je treba poleg podpore 
za transakcijsko poslovanje zagotoviti tudi sprejem in nadaljnjo distribucijo podatkov v 
realnem času 19  in poskrbeti za ustrezne povezave z informacijskim sistemom zalednega 
poslovanja ter drugimi sistemi (borza, KDD, ponudniki podatkov ipd.). Na kompleksnost 
zasnove vplivajo tudi zahteve po visoki razpoložljivosti in stabilnosti sistema ter potrebe po 
razširljivosti, nadgradljivosti in transakcijski celovitosti (skrb za pravilen in celovit potek 
transakcij). 

V projektu elektronskega borznega poslovanja so poleg poznavanja teorije in prakse 
finančnega posredništva, programskega oz. informacijskega inženirstva ter projektnega 
vodenja potrebna tudi računalniška strokovna znanja iz področij, kot so: 

 zaščita in varovanje računalniških sistemov, omrežij in povezav; 
 komunikacijski mehanizmi in protokoli; 
 internetne tehnologije; 
 aplikativna in strežniška programska oprema; 
 uporabniški vmesniki: 
 transakcijsko poslovanje; 
 podatkovne baze; 
 integracija v produkcijska okolja; 
 sistemska administracija. 

6.2 Princip odjemalec – strežnik 

Princip odjemalec – strežnik (client-server) je nadgradnja modularnega programiranja. Če 
gledamo na modularno programiranje kot na logično razbitje obsežne programske opreme na 
več manjših funkcionalno zaokroženih podskupin oz. modulov, potem gremo pri modelu 
odjemalec – strežnik še korak dlje. Logično razbitje postane fizično in moduli postanejo 
samostojne programske celote, ki si ne delijo več istega pomnilniškega prostora in so v tem 
smislu neodvisni eden od drugega. Tovrstni moduli (sedaj procesi) med seboj tudi 

                                                 
19 V realnem času je treba pridobivati podatke (borzni podatki, obvestila, novice ipd.) prek več podatkovnih 
vmesnikov ter jih nato primerno obdelati, filtrirati in posredovati do končnih uporabnikov. Zaradi potencialno 
zelo velikega obsega podatkov mora sistem vsebovati različne mehanizme, kot so: razporejanje, filtriranje in 
stiskanje podatkov, delovanje po principih razpošiljanja sprememb (diferenc) ter dostave le naročenih podatkov 
(delivery by subscription). Vseh podatkov zaradi fizičnega obsega v splošnem niti ne bi bilo mogoče sproti 
dostavljati vsem uporabnikom. Na večjih borznih trgih se namreč lahko trguje tudi s po več tisoč borznimi 
produkti, intenzivnost poslovanja pa lahko dnevno doseže tudi po več milijonov dogodkov. 
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komunicirajo. Modul oz. proces, ki posreduje zahtevek in nato »odjema« rezultat/-e, se 
imenuje odjemalec. Modul, ki zahtevam streže, se imenuje strežnik. Komunikacija med 
procesoma mora potekati v jeziku, ki ga govorita oz. razumeta obe strani. Skupnemu jeziku 
pravimo komunikacijski protokol.  

6.2.1 Proces odjemalca 

Odjemalec je proces, ki posreduje nek zahtevek (npr. zahtevek uporabnika) po nekem vnaprej 
predpisanem in dogovorjenem protokolu strežniku oz. strežniškemu procesu. Strežniški 
proces reagira na zahtevo odjemalca tako, da jo najprej sprejme, prepozna in opravi določeno 
nalogo ter na koncu vrne nek rezultat. Odjemalčev program praviloma vsebuje tudi 
uporabniški vmesnik, ki je lahko bodisi grafični ali tekstovni. V okviru uporabniškega 
vmesnika je običajno že realizirano osnovno preverjanje ustreznosti vhodnih podatkov s 
tipkovnice ali drugih perifernih naprav. Odjemalec je torej aplikacija, ki deluje v ospredju 
(front-end application) in vsebuje večjo ali manjšo količino vgrajene procesne in problemske 
logike. 

6.2.1.1 Vrste odjemalcev 

V splošnem razlikujemo med »tankimi« odjemalci (thin clients) in »debelimi« odjemalci 
(thick clients). Razlikovanje temelji na količini vgrajene procesne logike. Značilnosti tankega 
odjemalca so: 

 za vsako uporabniško zahtevo se »posvetuje« s strežnikom; 
 vsa opravila (procesiranje) se vršijo na strežniku; 
 rezultat se prikaže uporabniku v bolj ali manj nespremenjeni obliki; 
 vgrajena logika in procesiranje se ukvarjata predvsem s prikazom podatkov; 
 ni shranjevanja podatkov na lokalne periferne naprave. 

Primer tankega odjemalca je npr. odjemalec telnet. Tudi preprosti spletni pregledovalnik, 
omejen zgolj na prikaz strani HTML, bi lahko označili za primer tankega odjemalca.  

Debeli odjemalci so bolj specializirane aplikacije, ki opravljajo tudi določeno količino 
procesiranja na strani odjemalca. Njihove značilnosti so: 

 debeli odjemalec je praviloma samostojna aplikacija, ki opravlja neko namensko 
funkcijo; 
 procesna in problemska logika se v določeni meri opravi na strani odjemalca (npr. 
razni izračuni, sortiranje, filtriranje ipd.); 
 podatki se lahko shranjujejo lokalno. 

Primer debelega odjemalca so denimo aplikacije za elektronsko bančništvo pravnih oseb (npr. 
Proklik, Proklik+) ali že omenjeni OBS Online, ki se po prenosu s strežnika požene pri 
uporabniku kot samostojna Java aplikacija. 
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6.2.2 Proces na strani strežnika 

Izraz strežnik ima v splošnem lahko več pomenov, npr. programskega (strežniška aplikacija, 
strežniški proces) in strojnega (strojna oprema oz. računalnik, na katerem tečejo strežniške 
aplikacije). 

V programskem smislu je strežnik oz. strežniška aplikacija sestavljena iz enega ali več 
strežniških procesov. Strežniški proces je proces, ki se odzove zahtevku odjemalca, pri tem 
izvede programirano operacijo ter v odvisnosti od programske logike vrne določen rezultat 
odjemalcu. Operacija je lahko npr. poizvedba v podatkovni bazi (v primeru strežnika 
podatkovne baze), datotečna operacija (datotečni strežnik, spletni strežnik, strežnik ftp ipd.), 
sprejem ali preverjanje dospelosti sporočila elektronske pošte (poštni strežnik), ali kaj 
drugega. Strežniški proces lahko teče na istem računalniku kot odjemalec ali na katerem 
drugem računalniku v omrežju. Glede na način delovanja poznamo več vrst strežnikov. V 
osnovi jih lahko razdelimo na strežnike z zaporednim in strežnike s hkratnim procesiranjem 
zahtevkov (Stevens, 1999, str. 12). 

6.2.2.1 Strežniki z zaporednim procesiranjem zahtevkov 

Strežniki z zaporednim procesiranjem zahtevkov (iterativni strežniki) so strežniki, ki 
zaporedoma sprejemajo zahteve odjemalcev, pri čemer procesirajo le po en zahtevek naenkrat. 
Če se med procesiranjem zahtevka pojavi odjemalec z novim zahtevkom, ga operacijski 
sistem uvrsti v posebno čakalno vrsto, kjer počaka na razpoložljivost strežnika. Strežniki z 
zaporednim procesiranjem so primerni zlasti za procesiranje enostavnih (hitrih) operacij, v 
razmerah občasne uporabe oz. manjšega števila uporabnikov.  

6.2.2.2 Strežniki z možnostjo hkratnega procesiranja zahtevkov 

Strežniki z možnostjo hkratnega procesiranja zahtevkov (concurrent servers) imajo 
zahtevnejšo notranjo zgradbo. Ta jim omogoča, da se odzivajo tudi na več zahtevkov hkrati, 
ne glede na časovno komponento oz. trajanje posameznega zahtevka. Ločujemo med 
naslednjimi strežniškimi modeli: 

 Model enostavnega razmnoževanja procesov (fork model): za vsak odjemalčev 
zahtevek se na strežniški strani požene nov proces. Model temelji na funkciji razmnoževanja 
(podvojevanja) procesov fork(), ki jo poznamo v okolju UNIX. Razmnoževanje procesov je s 
programerskega stališča enostavna operacija, s sistemskega pa zanesljiva, a potratna 
(pomnilniška in procesna neučinkovitost). Problema potratnosti in neučinkovitosti sta postala 
opazna v devetdesetih letih s pojavom prvih obremenjenih spletnih strežnikov. 
 Model vnaprej razmnoženih procesov (pre-fork model): temelji na izboljšavi, s 
katero rešujemo problem optimizacije razmnoževanja (razmnoževanje izvajamo v skupinah). 
Strežnik, ki deluje po tem modelu, vzdržuje dejavno družino strežniških procesov (server 
pool), ki jih ustvari ob zagonu strežnika. Začetno velikost družine strežniških procesov in 
korak rojevanja/umiranja praviloma določimo empirično glede na naravo problema ter 
pričakovano stopnjo obremenjenosti sistema. 
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 Nitni model: namesto tehnike razmnoževanja procesov je uporabljena tehnologijo 
niti20 (threads) znotraj enega procesa. To je možno le v okoljih oz. operacijskih sistemih (OS), 
ki vsebujejo podporo za niti (praktično vsi moderni OS). Prednost niti je večja učinkovitost 
pri kreiranju in preklapljanju (context switch). Preklop med nitmi je učinkovitejši od preklopa 
med procesi, poleg tega si lahko niti za razliko od procesov delijo podatke. Niti imajo tudi 
slabost – v primeru težav so lahko posledice usodne za celoten proces, torej tudi za vse 
preostale niti, ki procesirajo druge zahtevke. 
 Model select: strežniki, ki procesirajo po modelu select, temeljijo na uporabi 
izhodno/vhodnih (I/O) operacij v t. i. neblokirnem načinu dela. Pri tem gre za nekakšno 
simulacijo procesnih niti znotraj enega samega procesa. Strežniki tipa select sodijo s 
programerskega stališča med zahtevnejše, saj mora razvijalec sam poskrbeti za nekatere 
operacije, ki jih sicer pri drugih tipih strežnikov lahko opravlja operacijski sistem, npr. za 
dodeljevanje časovnih rezin, upravljanje s podatkovnimi vmesniki (buffering) ipd. 

6.2.3 Komuniciranje in izmenjava podatkov 

Načinu sporazumevanja med odjemalcem in strežnikom pravimo komunikacijski protokol. 
Oblika sporočil in način sporazumevanja morata biti v okviru protokola natančno določena. 
Primeri protokolov so npr.: protokol za izmenjavo elektronske pošte (SMTP), protokol za 
izmenjavo hipertekstnih dokumentov (HTTP), protokol za izmenjavo novic (NNTP) ipd. 
Protokoli so pogosto znakovne (ASCII) oblike, saj je zelo praktično, da jih lahko uporabljamo 
in preizkušamo že s preprostim odjemalskim programom (npr. telnet). 

6.2.4 Arhitektura slojev 

Večslojna arhitektura (N-tier architecture) je model razvoja oz. delovanja omrežnih aplikacij, 
ki zagotavlja večjo prilagodljivost in učinkovitost delovanja programske opreme. Večslojno 
arhitekturo srečujemo pri kompleksnejših aplikacijah. Poleg večje prilagodljivosti omogoča 
tudi višji nivo abstrakcije, saj v primeru sprememb ali razširitve funkcionalnosti ni treba 
spreminjati celotne aplikacije. V tem primeru se lahko osredotočimo zgolj na sloj ali sloje, 
kjer so potrebne spremembe. Število slojev je lahko poljubno, najpogosteje pa srečujemo 
oblike dvo-, tro- in v nekaterih primerih tudi štiri- ali večslojne arhitekture. 

O dvoslojni arhitekturi govorimo pri sistemih, kjer se odjemalci »pogovarjajo« neposredno s 
končnim strežnikom. Primerna je za sisteme oz. storitve, pri katerih se strežnik lahko hitro 
odzove in obdela odjemalčevo zahtevo (zlasti strežniki, ki delujejo neodvisno od drugih 
komponent, in strežniki z razmeroma enostavno programsko oz. procesno logiko). 

Večslojna arhitektura (npr. troslojna) je zahtevnejša od dvoslojne, saj prinaša v navezo 
odjemalec – strežnik še t. i. vmesni sloj (middle tier, middleware). Vmesni sloj predstavlja 
programska oprema, ki povezuje odjemalca s strežnikom in zagotavlja komunikacijo med 
njima. Gre za zelo uporaben mehanizem, ki omogoča posredništvo pri dostopu do 

                                                 
20 Nit opisujemo tudi kot tok izvajanja programa. Vsak proces ima vsaj eno nit. 
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podatkovnih zbirk, razbremenjevanje končnih strežnikov, razvrščanje ali preusmeritev 
zahtevkov (redirecting), porazdeljevanje obremenitev (load balancing), povečevanje varnosti 
in razpoložljivosti storitev ipd. Programsko opremo vmesnega sloja običajno poimenujemo 
glede na njen osnovni namen, npr.: strežnik proxy, aplikacijski strežnik, transakcijski strežnik 
ipd. 

Večslojna arhitektura je primerna podlaga za nadaljnje povečevanje zmogljivosti sistemov oz. 
aplikacij (skalabilnost), npr. zaradi širitve obsega poslovanja, povečevanja števila 
uporabnikov ipd. Skalabilnost lahko označimo kot lastnost ali zmožnost širitve zmogljivosti z 
dodajanjem nove strojne opreme, denimo dodatnih računalnikov. V mnogih primerih z 
dodajanjem posamičnih, cenovno ugodnih delovnih postaj, dosežemo primerljivo raven 
zmogljivosti, kot bi jo z nakupom visoko zmogljivih in dragih (večprocesorskih) strežnikov. 

6.3 Gradniki sistema za elektronsko poslovanje s strankami 

Sistem za elektronsko poslovanje z vrednostnimi papirji je sestavljen iz več gradnikov, ki so 
med seboj povezani v logično celoto. V smislu funkcionalnih sklopov so glavni sestavni deli 
takšnega sistema naslednji: 

 podsistem/-i za komunikacijo in distribucijo podatkov; 
 strežnik podatkovne baze ter 
 odjemalci za uporabo, nadzor in administracijo. 

6.3.1 Komunikacijski strežnik 

Komunikacijski strežnik predstavlja strežniška programska oprema, zadolžena za 
komunikacijo z uporabniškimi odjemalci ter drugimi sistemi ali podsistemi. 

Pri strežbi uporabniških zahtevkov je treba upoštevati, da imajo nekateri uporabniki zaradi 
lastnih zaščitnih sistemov omejene možnosti vzpostavljanja internetnih povezav. Razlog je 
lahko v restriktivni konfiguraciji zaščitnih sistemov, ki so v določenih okoljih (npr. nekatere 
vladne ustanove, ministrstva, finančne institucije ipd.) nastavljeni tako, da ne dovoljujejo 
prostega vzpostavljanja povezav oz. uporabe poljubnih (namenskih) komunikacijskih 
protokolov. 

Ta problem je rešljiv z uporabo spletnega strežnika kot nekakšnega »front-end« vmesnika v 
okviru komunikacijskega strežnika. Dostop do spletnega strežnika prek hipertekstnega (HTTP) 
protokola namreč zagotovo deluje v vseh okoljih z internetnim dostopom. Uporabna lastnost 
spletnega strežnika je tudi možnost opravljanja nekaterih dodatnih funkcij, kot so npr. 
stiskanje in šifriranje podatkov, vodenje statistike zahtevkov ipd. Spletni strežnik predstavlja 
tudi dodatni element v varnosti celotnega sistema, seveda pa mora biti primerno nastavljen in 
utrjen. Aplikacijski, distribucijski ali drugi strežniki, ki so skriti v ozadju, tako niso 
neposredno izpostavljeni morebitnim nevarnim vplivom, ki pretijo iz interneta. 

Rešitev z uporabo spletnega strežnika in posledično odvisnost od omejitev protokola HTTP 
(skromne možnosti dvosmerne interakcije) ima tudi nekaj slabosti oz. pomanjkljivosti. Zaradi 



 54

tega nekateri sistemi za borzno poslovanje prek interneta uporabljajo lastne protokole v 
kombinaciji z namenskimi komunikacijskimi strežniki. 

6.3.2 Aplikacijski strežnik 

Aplikacijski strežnik je strežniški program, ki deluje v vmesnem sloju med odjemalcem na eni 
in strežnikom ali več strežniki na drugi strani. Poglavitne naloge aplikacijskega strežnika so 
prepoznavanje in usmerjanje zahtevkov k drugim strežnikom ter obdelovanje in vračanje 
prejetih rezultatov nazaj odjemalcem. Pomembna je vloga aplikacijskega strežnika v povezavi 
s podatkovno bazo. Strežniki podatkovnih baz običajno delujejo po principu procesov ali niti, 
vendar so zaradi politike zaračunavanja licenc pogosto omejeni le na določeno število (npr. 5, 
10, 20 ipd.) hkrati vzpostavljenih povezav. Zaradi performančnih, cenovnih in drugih 
razlogov ni smiselno, da bi za vsakega od odjemalcev vzpostavljali posebno povezavo s 
podatkovno bazo. Namesto tega aplikacijski strežnik vzdržuje družino aktivnih povezav do 
podatkovne baze, s čimer se izognemo vsakokratnemu vzpostavljanju in rušenju povezav z 
bazo ob posameznih uporabniških zahtevkih. Skozi aktivne povezave aplikacijski strežnik 
črpa ustrezne podatke, potrebne za servisiranje odjemalcev oz. uporabnikov. Z mehanizmi 
pomnjenja podatkov (caching) in sposobnostjo dodatnega procesiranja ali formatiranja 
podatkov (kar bi bilo v okviru podatkovne baze neučinkovito) aplikacijski strežnik 
razbremenjuje in olajša delovanje strežnika podatkovne baze. 

6.3.3 Usmerjanje naročil 

Usmerjanje naročil (order routing) je pomembna funkcija sistema elektronskega borznega 
posredovanja. Ko se borzno naročilo v okviru takega sistema sprejme in preveri, je treba 
naročilo posredovati naprej k ciljnemu trgu. Trgov oz. borz je v splošnem lahko več, zato je 
treba najprej ugotoviti, kam je naročilo sploh namenjeno, in ga nato prek primernega 
vmesnika posredovati ustreznemu informacijskemu sistemu. Različne borze imajo pogosto 
tudi različne informacijske sisteme, zato lahko izdelava in vzdrževanje različnih vmesnikov 
predstavlja resen razvojni in stroškovni problem. Ta problem do neke mere rešujejo 
specializirani ponudniki, ki prek enotnega vmesnika posredujejo naročila na različne trge. 

6.3.4 Podatkovni vmesniki 

S pomočjo podatkovnih vmesnikov sistem elektronskega borznega posredovanja pridobiva 
podatke o stanju na borznih trgih ter agencijske novice ali druge podatke iz raznih virov. Ti 
podatki se shranjujejo v podatkovni bazi, kjer so na voljo za nadaljnjo uporabo oz. distribucijo 
uporabnikom. Tudi pri podatkovnih vmesnikih (npr. do raznih borz) se srečujemo s podobnim 
problemom kot pri usmerjanju naročil, le da v drugi smeri. Praviloma je treba za vsak 
podatkovni vir izdelati poseben vmesnik. Bližnjica do rešitve so znova specializirani 
ponudniki podatkov (podatkovni vendorji), npr. Bloomberg, Reuters, GL Trade, Realtime 
Systems ipd. Žal pa tovrstna bližnjica običajno predstavlja kar precejšen strošek, saj se 
nadomestila praviloma obračunavajo za vsak borzni trg posebej. 
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6.3.5 Podsistem za distribucijo podatkov 

Naloga podsistema za distribucijo podatkov je sprejem podatkov prek podatkovnih 
vmesnikov in njihova dostava naslovniku oz. naslovnikom, kadar je teh več. Podatki so v 
splošnem lahko različne narave (npr. obvestilo, sporočilo, agencijska vest, podatki o trgovanju, 
podatki o dogodkih na trgovalnem računu, alarmi ipd.) in imajo različne vrste naslovnikov. 
Podatki so lahko namenjeni vsem uporabnikom sistema ali pa le določeni skupini oz. 
posamezniku v odvisnosti od raznih kriterijev in narave podatkov.  

Podsistem za distribucijo podatkov mora zato razlikovati, katere podatke posredovati katerim 
uporabnikom. Pri tem mora voditi evidenco aktivnih uporabnikov oz. aktivnih omrežnih 
povezav ter vključevati mehanizme za zagotavljanje celovitosti (vključno z obravnavanjem 
prekinjenih povezav) in ustreznega vrstnega reda pri pošiljanju podatkov. 

Podsistem za distribucijo podatkov je lahko že sam po sebi zapletena strežniška aplikacija. V 
nekoliko poenostavljenih sistemih, npr. spletnih aplikacijah, ki temeljijo na osveževanju 
podatkov po principu obnavljanja celotne spletne strani ali podstrani (npr. meta-refresh), se 
lahko takšnemu sistemu deloma izognemo. Pri kompleksnejši zasnovi celotnega sistema pa je 
podsistem za distribucijo podatkov potreben, vendar ni nujno, da ga v celoti razvijemo sami v 
okviru projekta razvoja. Na trgu namreč obstajajo tudi komercialne rešitve, kot so razni 
transakcijski strežniki ali strežniki za procesiranje sporočilnih vrst (MQ). 

6.3.6 Strežnik podatkovne baze 

Strežnik podatkovne baze predstavlja podatkovna zbirka 21  skupaj s poslovno logiko za 
izvrševanje zahtevkov bodisi aplikacijskega strežnika ali drugega neposredno priključenega 
odjemalca. Odjemalec lahko v okviru podatkovne baze zgolj poizveduje za določenimi 
podatki (npr. vrednosti tečajev, seznam naročil ipd.) ali pa sproži transakcijo, katere posledica 
je sprememba podatkov oz. stanj v podatkovni bazi (vpis naročila, polog, dvig ipd.). 
Transakcija v okviru podatkovne baze je enota dela oz. izvrševanja programa, za katero 
veljajo naslednje lastnosti (načela ACID): 

 Atomarnost (atomicity): določa, da je transakcija nedeljiva operacija, ki v celoti uspe 
ali v celoti propade. Če je proces transakcije nepričakovano prekinjen, bodo razveljavljene 
vse operacije, ki so transakcijo sestavljale. 
 Konsistentnost (consistency): pomeni, da se vse spremembe stanja izvedejo tako, da 
preide sistem iz starega v novo veljavno stanje. 
 Izoliranost (isolation): pomeni, da notranja stanja transakcije niso vidna drugim 
transakcijam ali drugim delom sistema. Transakcije, ki se vršijo hkrati, se med seboj ne vidijo 
in ne vplivajo ena na drugo. 

                                                 
21 Praviloma relacijska podatkovna baza, npr. MS SQL, Oracle, Sybase, PostgreSQL ipd. 
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 Trajnost (durability): pomeni, da so efekti transakcije trajni. Če se je transakcija 
uspešno zaključila (committed), je novo stanje sistema trajno, tudi če se pozneje pojavi 
napaka v delovanju. 

Poglavitne naloge, ki jih lahko opravlja strežnik podatkovne baze znotraj sistema 
elektronskega borznega poslovanja s strankami v borznoposredniški družbi ali banki, so: 

 vodenje evidence naročil; 
 vodenje premoženjskih stanj in rezervacij v portfeljih oz. na trgovalnih računih strank; 
 avtomatizirani postopki sprejemanja, preklicevanja, kontrole veljavnosti, avtorizacije 
in izvrševanja borznih naročil; 
 shranjevanje in arhiviranje podatkov iz različnih podatkovnih virov; 
 vodenje uporabniških podatkov, vlog in pravic; 
 obdelave in mehanizmi za izmenjavo podatkov z informacijskim sistemom zalednega 
poslovanja (sistem backoffice). 

6.3.7 Odjemalci 

V sistemu za elektronsko borzno poslovanje nastopa tudi več vrst uporabniške aplikativne 
programske opreme. Končnemu uporabniku je namenjen uporabniški program oz. odjemalec, 
ki mu omogoča povezavo s sistemom, dostop do ustreznih podatkov ter oddajo borznih 
naročil in drugih zahtevkov. 

Svojo aplikacijo ima tudi borzni posrednik. Z njo spremlja in obdeluje prispela naročila ter 
dostopa do podatkov oz. stanj, shranjenih v podatkovni bazi. 

Poleg navedenega potrebujemo še odjemalce, kot so razni skrbniški ali nadzorni programi, ter 
administrativno aplikacijo, ki omogoča ravnanje z uporabniki. Ravnanje z uporabniki oz. 
»uporabniški menedžment« zajema definiranje, spreminjanje in brisanje uporabnikov, 
pripravo, dodeljevanje in preklicevanje vstopnih kod in gesel, nastavljanje pravic in vlog ipd. 

6.4 Elektronska knjiga naročil 

Elektronska knjiga naročil je ime za poseben podsistem z lastnim aplikativnim odjemalcem za 
borznega posrednika. Strežniški del podsistema deluje v okviru strežnika podatkovne baze in 
vsebuje poslovno logiko za vodenje borznih naročil in premoženjskih stanj. Knjiga naročil je 
v okviru klasičnega borznega posredništva eden izmed osrednjih dokumentov poslovanja s 
strankami. V njej se na enoten in vnaprej predpisan način evidentirajo vsa prejeta borzna 
naročila. 

V okviru elektronskega borznega poslovanja je naloga računalniško podprte knjige naročil 
precej razširjena. Elektronska knjiga naročil poleg osnovne evidence borznih naročil skrbi 
tudi za avtomatizirano procesiranje naročil (sprejem ali zavrnitev naročila) ter zagotavljanje 
dostopa do premoženjskih stanj na računih strank med trgovanjem. Te funkcije namreč 
informacijski sistemi zalednega poslovanja, ki delujejo po principu polavtomatskih obdelav 
(npr. dvakrat na dan), praviloma ne zagotavljajo. 
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6.4.1 Vodenje evidence naročil 

Predpisi, ki veljajo za vodenje evidence naročil, omogočajo tako varovanje interesov strank 
kot tudi zaščito borznih posrednikov in članov borze pred neupravičenimi obtožbami. 
Spremembe in drugi dogodki (npr. preklic, izvršitev), ki so povezani z nekim borznim 
naročilom, morajo biti hranjeni in zapisani v enotni obliki. Ta oblika mora omogočati 
standardizirano in enostavno pregledovanje ter morebitno reprodukcijo poslovnih dogodkov 
pri pregledovanju poslovanja. 

Pravila o vodenju evidence naročil v Sloveniji predpisuje Sklep o opravljanju storitev z 
vrednostnimi papirji (Uradni list RS, št. 6-299/2000, RS 8-295/2003). V skladu s temi pravili 
morajo biti evidentirani naslednji podatki: 

 zaporedna številka naročila; 
 vrsta računa (stranka, hiša, gospodarjenje, skrbniški račun ipd.); 
 oznaka borznega posrednika; 
 podatki o stranki (ime in priimek oz. podjetje, številka računa nematerializiranih 
vrednostnih papirjev); 
 način in datum izročitve naročila; 
 datum prejema; 
 parametri naročila (vrsta, tip, pogoj, oznaka simbola, količina, cena); 
 podatki o izvršitvi; 
 podatki o odklonitvi, preklicu ali spremembi naročila. 

6.4.2 Kontrolni mehanizmi pri sprejemu borznih naročil 

Vsako borzno naročilo, ki ga prejme in obravnava borznoposredniška družba oz. banka, je 
podvrženo nizu kontrolnih mehanizmov. S pomočjo teh mehanizmov se v postopku sprejema 
oz. obdelave borznega naročila ugotovi veljavnost parametrov naročila (npr. logično ujemanje, 
odstopanje od tržnih omejitev ipd.) ter preveri ustrezno kritje na računu stranke.  

Kontrolni mehanizmi morajo preprečevati vnos netočnih podatkov, opozarjati na izjeme in 
napake ter preverjati smiselnost in omejitve podatkov. Ob tem mora biti zagotovljeno tudi 
sledenje spremembam in pregled zgodovine. Postopku preverjanja pri sprejemu borznega 
naročila rečemo tudi avtorizacija naročila. Če je postopek preverjanja naročila uspešen, 
sistem elektronske knjige naročil rezervira ustrezna premoženjska sredstva glede na tip 
transakcije. V primeru nakupnega naročila se rezervirajo denarna sredstva na trgovalnem 
računu stranke, v primeru prodajnega naročila pa ustrezna količina in vrsta vrednostnih 
papirjev. Če postopek preverjanja naročila ni uspešen (ni kritja oz. razpoložljivih sredstev na 
računu) se naročilo zavrne z ustrezno obrazložitvijo. Tovrsten sistem rezervacij je v okviru 
elektronskega poslovanja nujno potreben, saj preprečuje možnost pojavitve negativnih stanj. 
Trgovalni sistem borze namreč zgolj povezuje in združuje nakupna oz. prodajna naročila, 
katerih parametri se ujemajo, za zagotavljanje kritja pa so odgovorni člani borze sami.  

Avtorizirana naročila se vpisujejo v čakalno vrsto za vnos v trgovalni sistem borze po 
principu vrste FIFO (first in first out). S tem je zagotovljeno, da je vsako naročilo 
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enakovredno obravnavano, saj so naročila oddana na borzo v takem vrstnem redu, kot so bila 
sprejeta. 

Centralno vodena računalniška knjiga naročil je velikega pomena za sistemsko zagotavljanje 
transparentnosti poslovanja, saj so z njeno pomočjo enakovredno obravnavana vsa naročila ne 
glede na tip prejema (telefon, internet, osebna oddaja ipd.) ali pomembnost stranke. Vlagatelji, 
ki osebno ali telefonsko oddajo naročila ali imajo kakršna koli osebna poznanstva z borznimi 
posredniki, s tem nimajo prednosti pred tistimi, ki oddajajo naročila prek drugih kanalov in 
obratno. Za vsa naročila velja: najprej postopek avtorizacije, nato pa bodisi formalna 
zavrnitev bodisi sprejem naročila in vstop v čakalno vrsto za oddajo na trg. S tem je urejena 
tudi zaščita pred manipulacijami22, kot je npr. vrivanje naročil (front running). 

V postopku avtorizacije borznega naročila se uporabljajo kontrolni mehanizmi, ki jih 
prikazuje 0. 0 pa vsebuje prikaz oddaje naročila prek interneta in samodejno zavrnitev 
(elektronska knjiga naročil) zaradi prekoračitve limita oz. neustreznega kritja na trgovalnem 
računu stranke. 

                                                 
22 To sicer še ne pomeni 100 % zaščite pred vsemi možnimi vrstami zlorab. Res pa je, da je zaradi raznih varoval 
in možnosti poznejšega sledenja dogajanju (reprodukcija dogodkov) manevrski prostor za morebitne zlorabe 
precej omejen. 
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 Kontrolni mehanizmi pri sprejemu borznih naročil 

Kontrolni mehanizem Pomen oz. opomba 

Ustreznost simbola 
vrednostnega papirja 

Kontrola veljavnosti oznake vrednostnega papirja oz. simbola 
(npr. MELR, KRKG, GRVG ipd.). 

Korak cene Kontrola ustreznosti koraka cene v odvisnosti od cene (npr. 0.1, 1, 
10 ali 50 SIT). 

Korak količine Kontrola koraka količine (praviloma 1). 

Tržne omejitve V borzni kotaciji Ljubljanske borze je npr. predpisana dnevna 
omejitev (10 % spremembe vrednosti zadnjega enotnega tečaja).  

Datum veljavnosti naročila V primeru terminskih naročil (datum npr. ne more biti v 
preteklosti ipd.). 

Kritje na denarnem računu V primeru nakupa mora obstajati ustrezno denarno kritje na 
trgovalnem računu stranke. 

Kritje v vrednostnih papirjih V primeru prodaje vrednostnih papirjev mora stranka z njimi tudi 
razpolagati v ustrezni količini. 

Razred oz. limit Prekoračitev kritja je možna le, če je stranki odobren ustrezen 
limit oz. če je v sistemu zavedena v posebnem razredu strank (npr. 
stranke s primerno boniteto). 

Ustreznost kombinacije 
posebnih pogojev pri naročilu 

Naročilo lahko vsebuje posebne pogoje (npr. skrita ali minimalna 
količina, naročilo tipa »vse ali nič«). Nekatere izmed kombinacij 
so med seboj izključujoče. 

Odprtost trga Če je trg odprt, se naročilo lahko posreduje na borzo, sicer počaka 
v informacijskem sistemu člana do odprtja trga. 

Razpoložljivost produkta Borza lahko začasno zadrži oz. zaustavi trgovanje z določenim 
vrednostnim papirjem. V takih primerih oddaja naročila do 
sprostitve trgovanja ni možna. 

Kontrola navideznega posla Preveriti je treba nevarnost sklenitve navideznega posla (npr. 
sklenitev posla s samim seboj). 

Vir: Interna dokumentacija, 1997–2003 
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 Primer oddaje borznega naročila prek interneta 

 
↓ 

 
↓ 

 
Vir: Projekt Spletna borzna poslovalnica, GBD-ONLINE, GBD, D. D., 2003 

6.4.3 Premoženjska stanja na računih strank 

Za ugotavljanje potrebnega kritja je v fazi avtorizacije borznega naročila potreben dostop do 
premoženjskih stanj stranke. Premoženjsko stanje je oznaka za gotovino oz. denarna sredstva 
ter vrednostne papirje, ki jih ima stranka na računu, odprtem pri borznoposredniški družbi oz. 
banki. Računa sta pravzaprav ločena (denarni račun in račun nematerializiranih vrednostnih 
papirjev23), kar pa z uporabniškega vidika niti ni opazno. 

Referenčna premoženjska stanja se znotraj borznoposredniške družbe oz. banke vodijo v 
okviru informacijskega sistema zalednega poslovanja (sistem backoffice). Za dostop do teh 
stanj bi bilo treba vzdrževati neposredno povezavo med sistemom elektronskega borznega 
poslovanja s strankami in informacijskim sistemom zalednega poslovanja. Tu naletimo na 
nekaj problemov: sistemi zalednega poslovanja z vrednostnimi papirji se lahko od družbe do 
družbe razlikujejo, zmožnosti izmenjave ali neposrednega dostopa do podatkov prek drugih 
sistemov pa so praviloma omejene. Poleg tega sistemi zalednega poslovanja med potekom 
trgovanja ne upoštevajo tekočih izvršitev sklenjenih poslov. Uradno so namreč ti podatki 
znani šele po zaključku trgovanja.  

                                                 
23 Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev dejansko vodi depotna družba (KDD). 
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Opisani problemi so se pojavili že med razvojem prvega sistema elektronskega borznega 
poslovanja prek interneta v Sloveniji. Razvojna ekipa je takrat spoznala, da je najbolj 
univerzalna rešitev za izmenjavo podatkov med sistemoma zalednega in elektronskega 
poslovanja s strankami ta, da se podatki dvakrat na dan uskladijo oz. prenesejo v sistem 
elektronske knjige naročil. Elektronska knjiga naročil nato med trgovanjem sama, neodvisno 
od delovanja zalednega informacijskega sistema, vodi svojo kopijo premoženjskih stanj in 
rezervacij sredstev na računih strank (0). Pri tem upošteva tudi tekoče podatke dnevnega 
trgovanja (sklenjeni posli). Podatki oz. stanja iz elektronske knjige naročil so zato med 
trgovanjem ažurni, vendar imajo do prejema uradne tečajnice in potrjenega seznama 
sklenjenih poslov s strani borze še status neuradnih podatkov. Po opravljenem zalednem 
obračunu, knjiženju posredniških provizij in drugih stroškov, se stanja v elektronski knjigi 
naročil uskladijo z novimi referenčnimi stanji iz zalednega sistema. S tem dejanjem postanejo 
tudi stanja v sistemu knjige naročil uradna. 

 Vodenje premoženjskih stanj 

prenos a etnih stanjz č

referen na stanjač kopija referen n  stanjč ih

Zaledni sistem
Elektronska

knjiga naročil

PRED TRGOVANJEM

prenos stanj vrednostnih papirjev 
iz centralnega registra (KDD)

knjiženje prilivov in odlivov na
trgovalne račune strank

referen na stanjač
brez upoštevanja
tekočih sprememb

vodenje rezervacij in  
z upoštevanjem tekoč ih 

sprememb (izvršitve poslov)

 stanj

Zaledni sistem
Elektronska

knjiga naročil

MED TRGOVANJEM

dodatni prenosi ali
knjiženja po potrebi

prenos  stanjzaključnih

referen na stanjač kopija referen n  stanjč ih

Zaledni sistem
Elektronska

knjiga naročil

PO TRGOVANJU
sprejem uradnih podatkov
o sklenjenih poslih (borza)

obračun provizij in stroškov

knjiženja prilivov in odlivov
na trgovalne račune strank

izvršitve poslov (borza)

 

Vir: Lastno gradivo, 2003 
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7 Elektronsko borzno poslovanje v okviru majhnega 
kapitalskega trga 

7.1 Uvod 

To poglavje je namenjeno analizi problemov in iskanju rešitev, povezanih s širitvijo oz. 
uvajanjem storitev elektronskega borznega posredništva v produkcijska okolja 
borznoposredniških družb in bank. Obravnavana problematika se sicer nanaša predvsem na 
domače razmere24, vendar bi bilo opisane zamisli in predloge mogoče uporabiti tudi v drugih 
primerljivih okoljih. 

7.2 Trenutno stanje in problematika uvajanja e-borzništva v 
Sloveniji 

7.2.1 Trenutno stanje 

V Sloveniji deluje 27 članov borze25. Svoje storitve prek interneta v takšni ali drugačni obliki 
ponujajo v petih oz. sedmih borznoposredniških družbah (0). Med družbami, ki omogočajo 
poslovanje »v živo«26 pa za sedaj še ni nobene banke, kljub temu, da imajo skoraj vse lastne 
sisteme elektronskega bančništva. Analiza statističnih podatkov prometa članov Ljubljanske 
borze za prvo polletje 2003 pokaže celo, da nobena izmed petih vodilnih družb ne ponuja 
možnosti poslovanja v živo prek interneta. 

                                                 
24  Majhen kapitalski trg brez uveljavljene tradicije, skromno število vlagateljev in uporabnikov storitev 
internetnega borznega posredništva. 
25 Po podatkih iz julija 2003 (vir: Ljubljanska borza). 
26 Tudi opravljanje in sledenje borznih transakcij (nakup, prodaja, izvršitev) ter spremljanje tekočih stanj na 
trgovalnih računih oz. v okviru evidence naročil. 
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 Ponudniki borznih podatkov in on-line borznega poslovanja 

Ponudnik storitve, spletni naslov Borzni 
podatki 

Poslovanje 
»v živo« 

Sistem internetnega 
borznega poslovanja 

Abanka, d. d., www.abanka.si DA NE Abanet 

Celjska borzno-posredniška hiša, d. o. o., 
www.cbh.si, obs.cbh.si 

DA DA OBS Online – Osebni borzni 
sistem 

Certius BPH, d. o. o., www.certius.com DA NE - 

DELO, d. d., dpp.delo.si DA* - - 

GBD Gorenjska borzno posredniška 
družba, d. d., www.gbd.si 

DA DA GBD Online 
(Spletna borzna poslovalnica) 

GV IN, www.gvestnik.si DA - - 

Ilirika borzno posredniška hiša, d. d., 
www.ilirika.si 

DA DA Ilirika-on.net 
(Spletna borzna poslovalnica) 

Mojdenar, d. o. o., www.mojdenar.com DA - - 

Poslovni časnik FINANCE, d. o. o., 
www.finance-on.net 

DA* - - 

Poteza, d. d., www.poteza.si DA DA P4net 

AC – borznoposredniška hiša, d. d., 
www.ac-bph.si 

DA DA ACBPH-ON.NET 
(Spletna borzna poslovalnica) 

* Podatki so deloma zakasnjeni. 

Vir: Podatki s spletnih strani Ljubljanske borze, dopolnjeno z aktualno ponudbo članov borze 
(junij 2003). 

7.2.2 Problematika uvajanja 

Med problemi, s katerimi se srečujemo pri uvajanju storitev elektronskega borznega 
posredništva v Sloveniji, bi lahko izpostavili naslednje: 

 borznoposredniške družbe so po številu zaposlenih majhna podjetja, ki praviloma 
nimajo lastnih računalniških strokovnjakov; 
 uvedba novih oblik poslovanja je stroškovno zahteven proces, v okviru katerega je 
treba vzpostaviti ustrezno informacijsko infrastrukturo, strojno in komunikacijsko opremo, 
zagotoviti vzdrževanje, naročniško službo, uporabniško pomoč ipd.; 
 lastništvo programske opreme in tehnologije predstavlja breme, ki bi lahko zaviralo 
delovanje osnovne dejavnosti; 
 uvedba storitev elektronskega poslovanja s strankami zahteva določeno reorganizacijo 
poslovanja ter dodatno izobraževanje zaposlenih; 
 s posredovanjem borznih in drugih podatkov strankam so povezani dodatni stroški 
(pristojbine, naročnine ipd.). 
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Zaradi omenjenih razlogov skušajo mnogi ponudniki storitev elektronskega borznega 
poslovanja v čim večji meri prenesti stroške na uporabnike teh storitev ter po možnosti še kaj 
zaslužiti. Tu pa nastopi problem, povezan s številom uporabnikov. Borzne družbe imajo sicer 
na stotine ali tisoče strank, vendar jih velika večina vlaga le občasno. Uporabnike (plačljivega) 
sistema elektronskega borznega posredništva gre zato iskati zlasti med dejavnimi vlagatelji, ki 
pa jih je na slovenskem kapitalskem trgu razmeroma malo. Po ocenah nekaterih analitikov jih 
je zgolj nekaj tisoč. Ta številka ni dovolj obetavna, da bi na majhnem kapitalskem trgu lahko 
vsaka borzna družba nastopila kot samostojen ponudnik storitve oz. si privoščila razvoj in 
vzdrževanje lastnega sistema s prihodki na račun uporabnikov 27 . Zato se je marsikje 
uveljavilo prepričanje, da se elektronsko borzno poslovanje s strankami v takih razmerah ne 
izplača. Prepričanje je v dobršni meri posledica razmišljanja (morda tudi profesionalne 
deformacije), da je treba z vsako naložbo ustvariti dobiček. Ustvarjanje dobička sicer ni 
nemogoče, vendar pa naj bi bil smisel vlaganja v elektronsko poslovanje tudi ali zlasti v 
poenostavitvi, večjemu nadzoru, sledljivosti, zanesljivosti in učinkovitosti poslovanja. To 
praviloma prinese tudi reorganizacijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, kar navsezadnje 
vodi tudi k določenim prihrankom. 

7.3 Analiza stroškov elektronskega borznega poslovanja 

Možnosti optimizacije stroškov poslovanja proučujejo in analizirajo tako obstoječi ponudniki 
storitev elektronskega borznega posredništva kot tudi tisti, ki še razmišljajo, ali, če in kako bi 
to postali. Stroške, ki so neposredno povezani z elektronskim borznim posredništvom, lahko 
razdelimo na tri dele: 

 stroški nakupa programske rešitve oz. lastnega razvoja; 
 stroški vzpostavitve in uvajanja storitve; 
 tekoči stroški v okviru obratovanja. 

7.3.1 Stroški nakupa oziroma lastnega razvoja  

Osnovni strošek programske rešitve predstavlja cena, ki jo prodajalec oz. izvajalec projekta 
zaračuna kupcu oz. naročniku sistema. Cena je običajno odvisna od več faktorjev, kot so 
zahtevnost izvedbe, splošne tržne razmere, kupna moč ipd. Pomembni so tudi drugi dejavniki, 
npr. posebne zahteve naročnika, kratek časovni rok izvedbe projekta, ekskluzivni razvoj ipd. 
Izvedba projekta je možna tudi v »lastni režiji«, če ima naročnik na voljo lastno razvojno 
ekipo ali če lahko pridobi k sodelovanju ustrezno usposobljen kader. 

Okvirne stroške razvoja je mogoče oceniti z eno od ocenjevalnih metod. Na primeru 
namišljenega projekta izračun po metodi COCOMO pokaže (0), da bi bilo treba v projekt 
vložiti predvidoma 53 človek/mesecev dela (trajanje projekta predvidoma 10 mesecev s po 5 
udeleženci). Strošek za enoto dela človek/mesec lahko v primeru razvoja po naročilu doseže 

                                                 
27 Globalno rešitev tega problema lahko prinese integracija evropskih trgov, do katere pa je po mnenju nekaterih 
raziskav še razmeroma daleč (Schüler, 2002, str. 1-23). 
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in tudi preseže milijon tolarjev. V primeru lastnega razvoja je neposredni strošek dela sicer 
nižji, vendar morda ne toliko, kot bi sprva pričakovali. Slovenija se uvršča med države z 
visoko stopnjo obremenitve dela (davki in prispevki). Celotni strošek podjetja v primeru 
izplačila npr. 275.000 SIT neto plače inženirja v razvoju znaša 600.000 SIT (vir: SRC.SI, 
spletna aplikacija za obračun plač). Neposrednim stroškom dela je treba v primeru lastnega 
razvoja prišteti tudi nekatere druge stroške, kot so stroški opreme, stroški delovnega mesta, 
stroški razvojnih orodij in licenc ipd. Vse te stroške je sicer možno še optimizirati, vendar pa 
v primeru lastnega razvoja odgovornosti za izvedbo projekta ne moremo prenesti na tretjo 
osebo, tako kot pri izvedbi projekta po naročilu. 

 Primer ocene trajanja namišljenega projekta elektronskega borznega posredništva 

Projekt elektronskega borznega posredništva »XYZ on-line trading« 

Programska oprema komunikacijskega strežnika:  3.5 KLOC 
Elektronska knjiga naročil:     5.5 KLOC 
Aplikativni odjemalci (knjiga naročil):    1.5 KLOC 
Spletni odjemalci (uporabniški, administrativni, nadzorni): 2.5 KLOC 
Skupaj: 13.0 KLOC 

Ocena napora in trajanja projekta po metodi srednji COCOMO (za polpovezan projekt): 

06.53133 12.1 =⋅=E  človek/mesecev 

04.1006.535.2 35.0 =⋅=devT  mesecev 

504.10/06.53 ≅=devN  udeležencev 

Opombe: 
 enota mere KLOC predstavlja število programskih vrstic, merjeno v tisočih (kilo lines of code) 
 vrednosti KLOC deloma temeljijo na podatkih iz interne dokumentacije projekta OBS Online 

7.3.2 Stroški vzpostavitve in uvajanja storitve 

Med stroške vzpostavitve sistema prištevamo zlasti materialne stroške in stroške opravljenih 
storitev. Neposredni materialni stroški so: 

 nakup strojne opreme (strežniki in delovne postaje, komunikacijska in mrežna oprema, 
neprekinjeno napajanje ipd.); 
 nakup programske opreme oz. licenc (operacijski sistem, podatkovna baza, pomožni 
programi ipd.); 
 vzpostavitev oz. nadgradnja internetnih povezav (po potrebi). 

Poglavitne storitve, ki jih je treba opraviti v fazi vzpostavitve in uvajanja sistema, so: 

 prenos iz razvojnega v delovno okolje (namestitev sistema, integracija v omrežno 
okolje, konfiguracija strojne in programske opreme, vzpostavitev komunikacijskih 
mehanizmov med posameznimi deli sistema, vzpostavitev podatkovnih prenosov, uvozov in 
obdelav ipd.); 
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 uvajanje naročnika v delo s sistemom; 
 delna reorganizacija poslovanja in definiranje novih postopkov dela; 
 izobraževanje skrbnika in operativnega osebja ter priprava ustrezne dokumentacije za 
delo s sistemom. 

Uvajanje elektronskega poslovanja s strankami zahteva tudi nekaj dejavnosti na strani 
naročnika oz. kupca sistema, npr.: 

 pripravo in uskladitev dokumentov (pristopni obrazci, splošni pogoji poslovanja, 
pogodbe za komitente, cenovna politika ipd.); 
 ureditev razmerij s ponudniki podatkov ter sklenitev ustreznih dogovorov z njimi; 
 izvedbo predstavitev pomembnejšim strankam; 
 pripravo brošur, letakov in drugih predstavitvenih materialov; 
 oglaševanje. 

7.3.3 Stroški v okviru obratovanja 

Bistveni stroški, ki nastanejo z vsakodnevnim obratovanjem sistema, so predvsem: 

 vzdrževanje sistema in 
 stroški podatkovnih virov. 

Strošek vzdrževanja običajno zajema naslednje postavke:  

 ustrezno organiziranost in pripravljenost vzdrževalne ekipe za čimprejšnjo odpravo 
napake oz. razrešitev problemske situacije; 
 prilagajanje predpisom in zakonodaji; 
 odprava napak in razreševanje problemskih situacij; 
 tehnične izboljšave v omejenem obsegu; 
 opravila s področja sistemske administracije; 
 nadzor sistemov in podatkovnih povezav. 

Strošek vzdrževanja (kot zunanje storitve) je odvisen od obsega in kompleksnosti storitev ter 
stopnje prevzete odgovornosti. Cena za vzdrževanje je lahko vezana na število uporabnikov, 
lahko je določena pavšalno ali pa predstavlja kombinacijo obeh kriterijev. Izkušnje iz 
projektov, kakršna sta npr. OBS Online in Spletna borzna poslovalnica, kažejo, da morata za 
delovanje tovrstnega sistema v produkciji skrbeti vsaj dva podporna inženirja. V tem primeru 
je lahko mesečni strošek lastnega vzdrževanja razmeroma visok (dve bruto plači + davek na 
izplačane plače + stroški delovnega mesta), vendar je strokovno znanje potem uporabno tudi 
na drugih področjih. V primeru zunanjega vzdrževanja lahko pričakujemo nižji strošek, ki pa 
je seveda predmet poslovnega dogovora oz. vzdrževalnega razmerja. 

Določeni stroški nastanejo tudi z organizacijo in izvajanjem uporabniške podpore, odvisno od 
števila strank in obsega izvajanja podpore. Osnovno (prvostopenjsko) obliko uporabniške 
podpore, ki predstavlja večino vseh primerov (informiranje, svetovanje in odpravljanje 
najpogostejših problemov ali nejasnosti), sicer lahko opravlja kar skrbnik sistema na strani 
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naročnika. Manjši, a zahtevnejši del uporabniških težav in problemskih stanj, pa lahko 
razrešijo le vzdrževalci oz. razvojna ekipa. 

Občutne stroške predstavljajo tudi pristojbine (naročnine) za borzne podatke ali podatke iz 
drugih podatkovnih virov, kot so npr. novice tiskovnih agencij. Pristojbine niso poceni, saj 
vključujejo tudi pravico do nadaljnje distribucije podatkov strankam. Če se podatki 
uporabljajo zgolj za interne potrebe borzne družbe oz. banke, so pristojbine nižje. Naročnina 
za borzne podatke z Ljubljanske borze vrednostnih papirjev s pravico nadaljnje distribucije 
strankam znaša npr. 220.000 SIT na mesec (vir: Ljubljanska borza, 2003). Naročnina za 
podatke se praviloma plačuje za vsak borzni trg oz. borzo posebej, kar pomeni, da se lahko v 
primeru vključitve borznih podatkov s tujih trgov ti stroški občutno povečajo. 

7.4 Različni pristopi k izvedbi projekta 

Elektronsko poslovanje lahko klasificiramo na več načinov, npr. glede na organizacijsko 
obliko pogodbenih partnerjev (B2B, B2C ipd.), glede na arhitekturo sistema in uporabljeno 
tehnologijo, glede na poslovni model ipd. Naročnik projekta se že v fazi začetnega 
razmišljanja sreča z nekaterimi vprašanji in dilemami, kot so, ali naj sistem kupi na trgu, 
naroči njegovo izdelavo po meri ali pa morda celo organizira lastno razvojno ekipo. Poleg 
tega bo oz. bi moral razmisliti tudi, kaj natančno želi z uvedbo elektronskega poslovanja 
doseči, saj je možnosti več. E-poslovanje je lahko le marketinška poteza, lahko je dodatna 
oblika komunikacije s strankami, lahko pa korenito preuredi poslovanje npr. v smeri tako 
imenovanih borznih posrednikov s popustom (discount brokers). Za potrebe nadaljnjega 
preučevanja si oglejmo tri primere, ki bi se lahko udejanjili v praksi. 

7.4.1 Primer A: Model dovršenega sistema 

Dolgoročni načrt oz. želja prenekaterega ponudnika storitve elektronskega borznega 
posredništva je vzpostaviti sistem, v okviru katerega bo možno poslovati globalno, v več 
jezikih, z uporabo različnih valut in različnih načinov poravnave sredstev (multi-lingual, 
multi-currency, multi-settlement business). Tako pravijo tudi nekatere ocene, ki izhajajo iz 
raziskav evropskega internetnega borznega posredništva (J. P. Morgan Securities Ltd., 2000, 
str. 14). Take in podobne želje so kot nalašč za model visoke tehnološke in funkcionalne 
dovršenosti. Povsem idealen in dovršen sistem seveda ne more zares obstajati, saj enostavno 
ni mogoče hkrati ugoditi najrazličnejšim željam in predstavam vpletenih, od izvajalca ali 
izvajalcev do naročnika projekta in množice strank – končnih uporabnikov sistema.  

Praviloma so najbolj dovršeni sistemi tisti, v katere je bilo vloženega največ truda, znanja in 
finančnih sredstev. Ne glede na to pa je za konkreten produkt zadovoljiva že takšna stopnja 
dovršenosti, ki ga opazno razlikuje od drugih konkurenčnih produktov. Na vprašanje, kako bi 
bil videti dovršen sistem v praksi, bi morda lahko odgovorili s spiskom predlogov in želja, ki 
krožijo med naročniki in uporabniki storitev elektronskega borznega posredništva. Ti predlogi 
in želje poleg običajne funkcionalnosti zajemajo med drugim tudi naslednje zmožnosti: 

 podpora za delo s tujimi trgi (prikaz podatkov, usmerjanje naročil, poravnava); 
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 trgovanje z derivativi oz. izvedenimi finančnimi inštrumenti, kot so nakupne in 
prodajne opcije, terminske pogodbe, zamenjave ipd.; 
 večjezikovna in večvalutna podpora; 
 zmogljiv uporabniški vmesnik, npr. v obliki namizja (desktop) z nastavljivimi in 
raztegljivimi okni, tabelami, stolpci, pisavami, različnim obarvanjem ipd.; 
 napredno vrednotenje portfelja, možnosti simulacij (fiktivni portfelj, fiktivno 
trgovanje); 
 analitični moduli, možnosti raznih podatkovnih izvozov in uvozov; 
 zmogljiva infrastruktura, sistem rezervnih strežnikov. 

Uresničitev tovrstnih želja bi sicer terjala kar precej časa in napora. Združevanje različnih 
trgov v okviru enotne aplikacije je npr. izvedljivo, a hkrati zahtevno. Zaradi pomanjkanja 
standardov in razdrobljenosti evropskih trgov so tudi možnosti izvedbe učinkovitega 
(avtomatiziranega) mehanizma poravnave finančnih sredstev in premoženjskih stanj precej 
omejene. Izvedba rešitve za trgovanje z izvedenimi finančnimi inštrumenti zahteva 
poglobljena strokovna znanja ter veliko iznajdljivosti pri zasnovi uporabniških vmesnikov. 
Problem večjezikovne podpore je rešljiv, a s pomanjkljivostmi (npr. problematika dinamično 
generiranih sporočil, ki niso vnaprej pripravljena in lokalizirana oz. prevedena v ustrezne 
ciljne jezike). Tudi razvoj zmogljivega uporabniškega vmesnika je pravzaprav možen le v 
obliki samostojne aplikacije (npr. z uporabo tehnologije Java ali .Net), kar bistveno vpliva na 
kompleksnost celotnega projekta. 

Model »visoke dovršenosti« bi bil zato primeren za ambicioznega naročnika, ki ima 
značilnosti močne finančne institucije in nastopa globalno na več svetovnih kapitalskih trgih. 
V Sloveniji bi to lahko bila npr. večja banka oz. bančna skupina ali finančni holding, ki 
obvladuje eno ali več borznoposredniških družb, upravlja s premoženjskimi skladi ipd. 

7.4.2 Primer B: Elektronsko poslovanje »po meri« 

V tem primeru gre za izvedbo projekta bodisi po naročilu pri enem od razvojnih podjetij ali pa 
za izgradnjo v okviru izrabe lastnih kadrovskih in drugih virov podjetja oz. organizacije. 
Predpostavka pri tem je, da naročnik razmeroma dobro ve, kakšen sistem si želi in katera je 
tista poglavitna funkcionalnost, ki jo potrebuje. 

Model elektronskega poslovanja »po meri« je zato lahko primeren za različne vrste finančnih 
institucij, ki delujejo na trgu vrednostnih papirjev. Tudi ta model predstavlja za naročnika 
določeno tveganje, zlasti če se projekta razvoja loti samostojno (vključno s problematiko 
projektnega menedžmenta in programskega inženirstva). 

Pri naročilu produkta se je s ponudnikom oz. izvajalcem del v nekaterih primerih sicer 
mogoče dogovoriti za prerazporeditev in prevzem dela poslovnega tveganja, kar pa je lahko 
tudi dvorezen meč, ki se mu izkušena razvojna podjetja znajo izogniti. Neizkušena ali 
premalo previdna, zlasti manjša podjetja, pa zaradi takih potez lahko zabredejo v finančne, 
kadrovske ali druge težave, povezane z nepremišljenim prevzemom obveznosti. 
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Naročnik projekta običajno pričakuje, da bo razvojne, nakupne ali druge stroške 
elektronskega borznega poslovanja prenesel na svoje stranke ter zraven tudi nekaj zaslužil. To 
je možno z ustreznim številom strank – uporabnikov sistema, ki jih je treba ves čas 
pridobivati (aktivno trženje). Pasivnost ter morebitna neizpolnitev tovrstnih pričakovanj lahko 
zato predstavlja določeno razočaranje, ne glede na posredne koristi, ki jih ima družba od 
sistema elektronskega poslovanja (avtomatizacije poslovanja, večja prepoznavnost, 
konkurenčna prednost ipd.). Res pa je tudi, da mnogi drugi računalniški sistemi (npr. zaledno 
poslovanje, knjigovodski programi, sistemi za podporo odločanju ipd.) neposredno ne 
ustvarjajo prihodkov, ampak prinašajo zgolj stroške.  

7.4.3 Primer C: Nakup sistema 

Naročnik projekta elektronskega borznega posredovanja, ki ni niti pretirano zahteven (Primer 
A) niti ni pretirano izbirčen (Primer B) bo morda zadovoljen z nakupom kakšnega od že 
izdelanih in uveljavljenih produktov. Ponudbe je v Sloveniji vsaj na videz precej, vendar bolj 
s širšega borznega področja (produkti za zaledno poslovanje, razni analitični, knjigovodski in 
računovodski programi, sistemi za poslovno odločanje ipd.). Pri elektronskem borznem 
posredništvu gre dejansko za ožje specializirano področje oz. tržno nišo, kjer je povpraševanje 
po storitvah bolj skromno, uveljavljenih in preizkušenih rešitev pa malo. Konkurenca med 
izvajalci oz. ponudniki rešitev vseeno obstaja, saj podjetja, ki se ukvarjajo s sorodnimi 
projekti, ponujajo svoje storitve tudi na tem področju. 

Pri nakupu sistema za elektronsko borzno posredništvo je zato pomembno tudi, kdo je 
ponudnik izdelka, kaj točno ponuja oz. prodaja in kakšne so njegove reference. Nekaj zmede 
lahko povzročijo prodajni prijemi, kot sta trženje še neobstoječih produktov ali produktov na 
ravni prototipa. 

Pri izbiri ponudnika oz. prodajalca sta možni pravzaprav obe skrajnosti. Načeloma lahko že 
majhno, a prizadevno razvojno podjetje z ustrezno usposobljenimi in motiviranimi 
strokovnjaki ponudi dober in kakovosten izdelek za primerno ceno. Tak ponudnik programske 
rešitve ima zagotovo nekaj šibkih točk, kot so morebitni kadrovski problemi (npr. v primeru 
dopusta ali bolezni), pomanjkanje širših referenc, skromnejše finančno zaledje ipd. S tega 
vidika se zdi primernejši poslovni partner večje podjetje s stabilnejšim poslovanjem in širšim 
zaledjem. Resnici na ljubo pa lahko tudi v marsikaterem od takih podjetij naletimo na ovire 
ali težave. Večja podjetja so npr. že po svoji naravi nekoliko manj prilagodljiva in prodorna 
kot manjša. Tudi večje število zaposlenih samo po sebi še ni neko posebno zagotovilo. 
Omogoča sicer občutek večje varnosti, vendar pa se pogosto zgodi, da je za odpravo 
določenih problemov tudi v tem primeru potrebna prav določena oseba. Če je ni, si drugi 
sodelavci neredko zgolj podajajo stranke in njihove probleme. 

Naročnik oz. kupec je zato postavljen pred težko izbiro, ne samo, kako izbrati primeren 
produkt, ampak tudi, kako z njim dobiti dolgoročno zanesljivega poslovnega partnerja, ki bo 
svoje zadolžitve in obveznosti opravljal skrbno, vestno in s primerno odzivnostjo v okviru 
predvidenih rokov. 
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7.5 Predlog rešitve: Ustrezna tehnična zasnova in model izvajanja 
storitve 

7.5.1 Uvod 

Problemi pri uvajanju in delovanju storitev elektronskega borznega posredništva, v razmerah 
lokalnega tržnega gospodarstva ter hkrati majhnega in razmeroma zaprtega kapitalskega trga, 
so večinoma povezani z raznovrstnimi stroški poslovanja ter s stroški in bremenom lastništva 
tehnologije. 

Življenjski cikel sistema za elektronsko borzno posredništvo lahko poenostavljeno razdelimo 
na dva dela: razvoj in produkcijsko delovanje. Razvoj praviloma ni poceni, vendar pa v 
okviru življenjskega cikla produkta predstavlja zgolj enkratni strošek, začetno naložbo. V 
skladu z dognanji programskega inženirstva je večino celotnih stroškov povezanih s 
produktom (kar 80–90 %) pričakovati v okviru obratovanja sistema (vzdrževanje, uporabniška 
podpora, stroški podatkovnih virov ipd.). Preprost izračun pokaže, da ob navedenih 
predpostavkah zmanjšanje stroškov razvoja za denimo 30 % prispeva k zmanjšanju celotnih 
stroškov projekta le za borih 3–6 %, hkrati pa varčevanje na tem področju lahko vodi k slabši 
kakovosti izdelka. Če ob istih predpostavkah zmanjšamo stroške produkcijskega delovanja za 
30 %, to prispeva kar k 24–27 % zmanjšanju celotnih stroškov projekta. 

V nadaljevanju bodo zato predstavljene zamisli, kako z ustrezno organiziranostjo članov 
borze ter z uporabo primernega poslovnega in tehničnega modela elektronskega borznega 
poslovanja doseči znižanje stroškov. Pri tem sta zanimivi zlasti dve ideji: skupno podjetje 
borznih članov ter podjetniška iniciativa, izražena skozi vlogo tretje strani v elektronskem 
borznem poslovanju s strankami. 

7.5.2 Skupno podjetje borznih članov 

Zamisel o ustanovitvi skupnega tehnološko-razvojnega podjetja, ki bi bilo v lasti (vseh) 
članov borze, se zgleduje po podobnih rešitvah iz sorodnih panog. V bančništvu npr. poznamo 
skupna podjetja oz. organizacije, ki opravljajo storitve s področja procesiranja kartičnega in 
bankomatskega poslovanja, terminalov POS ipd. 

Osnovna ideja je preprosta: skupno podjetje borznih članov bi po ustanovitvi pritegnilo k 
sodelovanju primerne strokovnjake, ki bi pripravili ustrezen projekt elektronskega borznega 
poslovanja. Predpostavimo lahko, da bi tako podjetje bistveno lažje doseglo ugodne pogoje 
pri ponudnikih podatkov kot posamezni borzni člani sami, hkrati pa bi poskrbelo tudi za 
druge projekte ali produkte, ki bi bili potem na voljo ustanoviteljem oz. članom takega 
konzorcija.  

Resnici na ljubo so možnosti za uresničitev zamisli o skupnem podjetju bolj teoretične. 
Razlogi tičijo v tem, da elektronsko borzno posredništvo ni v enaki meri zanimivo za vse 
člane borze. Nekaterim članom, ki svoje sisteme že imajo, je v interesu predvsem ohranitev 
konkurenčne prednosti. Spet drugim članom, npr. takim, ki večinoma poslujejo z zaprtim 
krogom (večjih) strank ali pa so specializirani na področjih, kot so gospodarjenje s 



 71

premoženjem, prevzemi podjetij, primarne izdaje ipd., tovrstne naložbe najbrž niso toliko 
zanimive. Potreba po centralizmu, ki bi poenostavil in racionaliziral poslovanje na tem 
področju, tako ni dovolj izrazita. Edini centralni instituciji, ki ju člani borze zares potrebujejo 
za svoje poslovanje, ostajata borza in depotna družba. 

Nekakšne samoorganizacije članstva borze ter bolj prodornega uveljavljanja skupnih 
interesov zato verjetno ni pričakovati. Med člani prevladujejo različni interesi, ki jih ni 
enostavno uskladiti. Kljub formalno obstoječemu združenju članov borze se zdi, da prave 
gonilne sile, ki bi usmerjala članstvo ali bi znala povezati razdrobljene interese, ni. Tako 
stanje verjetno ustreza tudi centralnim institucijam in nadzornikom trga, ki v določeni meri 
poslujejo prav na račun članstva (prodaja raznih »obveznih« storitev, provizije, pristojbine, 
dovoljenja ipd.). Podporne in nadzorne institucije trga tako skozi množico šibkih 
sogovornikov lažje uveljavljajo svoje lastne interese in narekujejo pogoje poslovanja. 

7.5.3 Vloga tretje strani v poslovanju 

Alternativa skupnemu projektu borznih članov je poslovni model, za katerega je značilna 
vloga neodvisne (tretje) strani v poslovanju. Tak pristop že terja tudi določeno podjetniško 
pobudo. Tretjo stran v poslovanju bi namreč lahko predstavljalo razvojno podjetje, ki bi v tem 
tržnem segmentu oz. niši našlo svojo poslovno priložnost in strokovni izziv. Tako podjetje bi 
zelo verjetno moralo prevzeti dobršen del začetnega poslovnega tveganja (npr. razvoj osnovne 
različice sistema elektronskega poslovanja). 

Projekt »na zalogo« brez vnaprej zagotovljene stranke ni majhen zalogaj. Razvojni cikel se 
utegne zavleči in trajati tudi leto dni in več. Zato je pomembno in zaželeno, da razvojno 
podjetje v vlogi zunanjega izvajalca že na začetku pritegne k sodelovanju nekaj 
zainteresiranih borznih članov. Ti potencialni naročniki nato spremljajo potek projekta ter ga 
v določeni fazi, ko poslovno tveganje postane sprejemljivo, podprejo s konkretnim naročilom. 

Osnovne naloge zunanjega izvajalca v okviru elektronskega borznega posredništva bi bile 
naslednje:  

 ugotavljanje in povezovanje skupnih interesov različnih borznih članov; 
 združevanje moči za skupen nastop do institucij kapitalskega trga in ponudnikov 
podatkov ali drugih storitev potrebnih za izvedbo projekta; 
 prevzem začetnega poslovnega tveganja (priprava projekta, razvoj prototipa, razvoj 
prve delujoče različice sistema ipd.); 
 oskrba naročnikov s potrebno opremo; 
 opravljanje vloge tehničnega ponudnika storitev elektronskega borznega poslovanja; 
 zagotovitev skupnega komunikacijskega centra in storitev podpore (ponujanje in 
izvajanje storitve za uporabnike, nadzor e-poslovanja, tehnična podpora, prevzem podatkov s 
podatkovnih virov, nadaljnje vlaganje v razvoj, nadgradnje sistema ipd.); 
 optimizacija tekočih stroškov poslovanja ter razbremenitev naročnikov bremen in 
stroškov lastništva tehnologije; 
 izobraževanje in pomoč naročnikom pri prilagajanju ali reorganizaciji poslovanja. 
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Zunanji izvajalec s prevzemom navedenih nalog in vlog dejansko postane ponudnik 
aplikacijskih storitev elektronskega borznega posredništva oz. ponudnik celovite rešitve na 
tem področju. Pri tem gre za tako imenovani vertikalni način delovanja (vertical market ASP), 
za katerega je značilna strokovna specializacija ponudnika rešitve v okviru določene panoge. 

Po podatkih spletnega središča ASPnews.com, ki od leta 1998 sistematično spremlja in 
analizira vlogo tretje strani v poslovanju, so ponudniki aplikacijskih storitev (Application 
Service Providers) le ena od oblik ponudnikov rešitev (0). 

 Različne oblike oz. vloge tretje strani v poslovanju 

Vloga tretje strani v poslovanju Primeri 

ponudniki rešitev 
(solution providers) 

ponudniki aplikacij oz. aplikacijskih storitev (ASP): 
 poslovni (enterprise) ASP 
 lokalni ali regionalni ASP 
 specialistični ASP 
 panožni (vertical market) ASP 
ponudniki poslovnih storitev (business service providers) 
ponudniki komercialnih omrežij (zasebna omrežja z dodano 
vrednostjo) 
klasični ponudniki IT storitev 
ponudniki spletnih portalov 

neodvisni ponudniki programske 
opreme 
(independent software vendors - ISV) 

infrastrukturni ISV 
omrežni ISV 
tradicionalni ISV 

ponudniki infrastrukture 
(infrastructure providers) 

ponudniki aplikacijske infrastrukture (AIP) 
ponudniki oddaljenih strežnikov (server hosting providers) 

ponudniki omrežnih storitev 
(network service providers) 

ponudniki internet dostopa (ISP) 
 

Vir: ASPnews.com, 2003 

7.5.3.1 Ponudniki aplikacijskih storitev 

Ponudnik aplikacijskih storitev (ASP) je storitveno podjetje v vlogi tretje osebe, ki razvija, 
namešča in upravlja programsko opremo za druga podjetja ali posameznike. Tipične 
aplikacije so e-poslovanje, upravljanje spletnih strani, shranjevanje in upravljanje 
dokumentov itd. ASP načeloma (odvisno od dogovora) zagotavlja vso potrebno podporo, 
vzdrževanje, rezervno platformo in razvoj aplikacij. 

ASP torej deluje kot posrednik ali zunanji izvajalec, ki ponuja oddaljeno centralno upravljano 
storitev po principu »rent an application«. Glavna značilnost je zunanje izvajanje storitve 
(service outsourcing, application outsourcing). ASP, ki programsko opremo oz. storitev 
razvija in vzdržuje, svoje storitve opravlja na podlagi najemniškega ali zakupnega sporazuma. 
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V zamenjavo za storitev in dostop do aplikacij ASP naročniku in/ali neposredno uporabnikom 
zaračunava neke vrste najemnino. 

Model ASP je za naročnike storitev zanimiv zlasti, ker: 

 omogoča osredotočenje na osnovno dejavnost organizacije; 
 omogoča boljši nadzor nad stroški (predvidljiva mesečna cena); 
 pospešuje vpeljavo storitve (deployment); 
 zagotavlja popravke oz. nove različice programske opreme; 
 zmanjšuje celotne stroške lastništva (total cost of ownership). 

Ena od pogostih značilnosti modela ASP je, da naročnik storitve praviloma ni več lastnik 
programske opreme. To ni nujno slabo, saj lastništvo programske opreme prinaša določeno 
breme. Z lastnino oz. premoženjem je treba namreč primerno gospodariti, zagotavljati 
informacijsko infrastrukturo, skrbeti za ustrezno vzdrževanje in podporo, vlagati v razvoj, 
izobraževanje in obnavljanje znanja ipd. 

7.5.3.2 Tehnični in vsebinski ponudnik storitve borznega posredništva 

Zgolj zamisel, da bi elektronsko borzno posredništvo organizirali po modelu ponudnika 
aplikacijske storitve, sama po sebi še ne zadostuje za razrešitev lastniškega in stroškovnega 
bremena. V Sloveniji npr. zunanjega izvajanja storitev borznega posredništva zaradi 
zakonskih in tehničnih omejitev pravzaprav niti ni mogoče izpeljati oz. izvajati v celoti. 
Pravila borze namreč predvidevajo, da lahko borzne posle sklepajo le člani borze oz. borzni 
posredniki prek borznega informacijskega sistema (BTS). Storitveno podjetje, ki ni član borze 
in nima licence za opravljanje borznih poslov, ne more uporabljati informacijskega sistema 
BTS (uporaba tega je možna le v okviru zasebnega omrežja borze) niti ne sme sklepati 
borznih poslov. Zunanje izvajanje storitve bi bilo lahko problematično tudi zaradi drugih 
razlogov. Težko si je npr. predstavljati, da bi z osebnimi podatki strank, zlasti pa z njihovimi 
premoženjskimi stanji, razpolagalo (jih hranilo, obdelovalo ipd.) zunanje podjetje. To sicer ni 
neizvedljivo, bi pa za borznega člana oz. naročnika storitve zagotovo predstavljalo dodatno 
tveganje in skrb. 

Zaradi opisanih omejitev je treba model elektronskega borznega posredništva, zamišljen po 
načelih zunanjega izvajana storitve, nekoliko prikrojiti. Rešitev dobimo, če uspemo naloge na 
primeren način porazdeliti med zunanjega izvajalca in borznega člana (0). Naloge zunanjega 
izvajalca bi bile tako bolj povezane s tehniko (tehnični ali nižjenivojski ponudnik storitve), 
naloge borznega člana pa predvsem s samo vsebino oz. dejanskim opravljanjem storitve za 
stranke (vsebinski ponudnik storitve). Tem načelom bi moral slediti tudi celoten informacijski 
sistem, tako da bi deloval v kombinaciji tehnične infrastrukture naročnika in zunanjega 
izvajalca – tehničnega ponudnika storitve. Storitev bi torej navzven omogočal in (delno) 
izvajal zunanji izvajalec, ki pa bi se v ozadju (odvisno od narave posameznega zahtevka) 
povezoval z informacijskim sistemom na lokaciji borznega člana. 
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 Porazdelitev nalog med zunanjim (tehničnim) izvajalcem storitve elektronskega 
borznega posredništva in borznim članom – kot vsebinskim in formalnim ponudnikom 
storitve  

Naloge zunanjega izvajalca Naloge borznega člana 

zagotavljanje infrastrukture osrednjega 
komunikacijskega centra 
prevzemanje bremena lastništva tehnologije 

zagotavljanje osnove informacijske infrastrukture 
povezava z zaprtim omrežjem borze 

podpora naročniku, tehnična pomoč 
uporabnikom 

razreševanje vsebinskih problemov, vsebinska 
pomoč uporabnikom 

sprejem in distribucija borznih podatkov 
usmerjanje zahtevkov in borznih naročil 

sprejem in obdelava zahtevkov, posredovanje 
naročil na borzo 

vodenje in obdelava statističnih, arhivskih in 
drugih podatkov (npr. tečajnice ipd.) 

vodenje podatkovne zbirke osebnih podatkov 
strank 

skrb za informacijsko varnost in nadzor sistema vodenje premoženjskih računov in stanj strank 

upravljanje uporabniških nastavitev vodenje evidence naročil 

podpora analitičnim storitvam (npr. tehnična 
analiza vrednostnih papirjev) 

priprava vsebinskih (temeljnih) analiz, poročil o 
poslovanju podjetij 

Vir: Lastno gradivo, 2003 

7.5.4 Tehnična zasnova storitve 

7.5.4.1 Model porazdeljenega sistema 

Porazdelitev nalog tehničnega in vsebinskega ponudnika storitve elektronskega borznega 
posredništva je možna z modelom računalniškega sistema, ki ga prikazuje 0. Sistem 
sestavljajo strežniki zunanjega izvajalca storitve (podatkovni in komunikacijsko-distribucijski 
strežnik) ter oddaljeni aplikacijski in podatkovni strežniki na fizični lokaciji naročnikov – 
borznih članov. 

Tako porazdeljen sistem omogoča zunanje izvajanje storitve prek enotne platforme (nekakšen 
zbirni center), ki je povezana s ponudniki podatkov in s posameznimi omrežji borznih članov. 
Zunanji izvajalec je z naročniki tako dejansko povezan v nekakšno navidezno zasebno 
omrežje (virtual private network), kar med drugim zagotavlja dodatno stopnjo varnosti 
borznim članom, saj njihovi strežniki niso neposredno izpostavljeni zunanjim vplivom. 

Storitev se za uporabnike v celoti izvaja z ene točke, vendar se zahtevki tam izvedejo le, če 
gre za nalogo v pristojnosti centra. V nasprotnem primeru se zahtevek iz centra v ozadju 
posreduje oz. usmeri k ustreznemu oddaljenemu aplikacijskemu strežniku na lokaciji 
borznega člana. Oddaljeni aplikacijski strežnik zahtevek obdela in vrne odgovor centru, ta pa 
ga posreduje nazaj uporabniku. 
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 Arhitektura porazdeljenega sistema elektronskega borznega posredništva 

internet

Lokalni
podatkovni strežnik 

( njiga naro il)Elektronska k č

Zunanji izvajalec storitve

Lokalni
aplikacijski

strežnik

Vir 
podatkov 1

Povezava z zaledjem
(backoffice)

Aplikacije za borznega
posrednika in skrbnika
sistema

Centralni
komunikacijsko

distribucijski strežnik

Centralni 
podatkovni

strežnik

Dejanski ponudnik storitve borznega posredni tvaš

Zavarovana
 internet povezava

Naro ila,
zahtevki

č Podatki,
potrditve

Uporabniki

☺☺☺☺☺☺

- avtorizacija naro l
- vodenje trgovalnih ra unov, naro il in stanj
- oddaja naro il na borzo

či
č č

č

- vendorstvo in distribucija podatkov
- usmerjanje naro il k bor
- skrb za delovanje in vzdrževanje

č znim članom

IZVAJALEC NAROČNIKI

Povezava z 
borze

omrežjemVir 
podatkov n

Član n

Član 1

Član 2

 
Vir: Lastno gradivo, 2003 

Opisana porazdelitev nalog med izvajalcem in (več) naročniki poenostavi operativno 
poslovanje in znižuje stroške ponujanja storitve po zamislih, predstavljenih v prejšnjih 
poglavjih. Med stroški, ki jih je možno tako zmanjšati (razporediti med naročnike), so denimo 
pristojbine za raznovrstne podatkovne vire (borzni podatki, novice iz raznih virov ipd.) ter 
stroški centralizirane informacijske infrastrukture, enotne tehnične podpore in nadzora ter 
vzdrževanja in (deloma) stroški licenčnin za programsko opremo. 

Model porazdeljenega sistema zagotavlja tudi, da vsa premoženjska stanja in osebni podatki 
ostanejo na lokaciji borznega člana. Tako doseženo notranje razbitje in zunanja celovitost 
storitve elektronskega borznega posredništva omogočata borznim članom, da se še naprej 
posvečajo svoji osnovni dejavnosti, za celoten tehnološki servis pa poskrbi zunanji izvajalec 
storitve. Pogoj, da se rešitev tudi stroškovno izide, pa je zadostno število naročnikov (npr. 
trije ali več), ki prek vzdrževalnine ali drugih prispevkov omogočijo tekoče poslovanje 
zunanjega izvajalca storitve. 

8 Sklep 

Slovenija je bila ena od prvih držav v regiji, kjer se je uveljavilo borzno poslovanje prek 
interneta. Vendarle, ta panoga v zadnjih šestih oz. sedmih letih ni zaživela v takem obsegu, 
kot se je to zgodilo z nekaterimi drugimi – npr. z elektronskim bančništvom, ki ga danes 
ponuja že praktično vsaka banka. Od skoraj 30 članov borze jih le nekaj omogoča storitve 
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elektronskega poslovanja, kot so npr.: dostop do borznih podatkov v živo, nakup in prodaja 
vrednostnih papirjev, vpogled v stanje na računu, evidenca naročil ipd. 

Med poglavitnimi razlogi za takšno nenaklonjenost sodobnim oblikam poslovanja bi lahko 
izpostavili razmeroma skromno število dejavnih vlagateljev v vrednostne papirje ter stroške 
izvedbe tovrstnih projektov. Uvajanje elektronskega borznega poslovanja sicer prinese 
precejšnje koristi že zgolj v smislu posodobitve in izboljšanja poslovnega procesa 
(avtomatizacija in preglednost poslovanja, možnosti nadzora in kontrole, zmanjšana možnost 
napak, sledljivost dogodkov ipd.), vendar je ta vidik pri članih borze praviloma v precejšnji 
meri spregledan. 

Večjih sprememb na področju varčevalnih navad prebivalstva ali liberalnejše davčne 
zakonodaje, ki bi povečale raven zanimanja za vlaganje v vrednostne papirje v bližnji 
prihodnosti, ni pričakovati. Zamisel predstavljena v magistrskem delu zato izhaja iz 
obstoječih razmer, vendar se problema loteva na drugem koncu, to je pri stroških vzpostavitve 
in delovanja sistema za elektronsko borzno poslovanje. Ugotovitev, da je razvoj po naročilu 
razmeroma drag (nekaj deset milijonov tolarjev), potrjujejo metode za ocenjevanje stroškov 
projektnega dela. Tudi vzdrževanja in podpornih storitev ne more opravljati le ena sama oseba. 
Nalogo zagotavljanja stabilnega in zanesljivega delovanja storitev elektronskega borznega 
poslovanja ter prilagajanje sistema najrazličnejšim zahtevam in potrebam časa lahko 
prevzame le širša ekipa ustrezno usposobljenih strokovnjakov. To pa ob drugih tekočih 
stroških poslovanja (infrastruktura, podatkovni viri ipd.) lahko hitro prevesi jeziček na 
tehtnici odločitve. 

Rešitev, ki jo opisuje magistrsko delo temelji na modelu porazdeljenega računalniškega 
sistema, uporabi principa zunanjega izvajanja storitev in ustrezni vlogi tretje strani v 
poslovanju. Tretjo stran predstavlja specializirano razvojno podjetje, ki je sposobno pritegniti 
k sodelovanju nekaj borznih članov, hkrati pa prevzeti nase dobršen del začetnega poslovnega 
tveganja. 

Zunanje izvajanje storitev borznega posredništva je na prvi pogled nesprejemljivo, 
neuresničljivo, najbrž pa tudi v nasprotju z veljavnimi predpisi. Vendar pa, kot je bilo 
ugotovljeno, to velja zlasti za osrednji transakcijski del poslovanja (procesiranje borznih 
naročil). Zunanje izvajanje storitve je treba zato zasnovati tako, da dosežemo primerno 
porazdelitev dela in vlog med članom borze kot dejanskim ponudnikom borznoposredniške 
storitve in zunanjim izvajalcem, ki nudi potrebno asistenco in omogoča tehnično izvajanje 
storitve. S predlagano rešitvijo je ob primerni arhitekturni zasnovi porazdeljenega sistema 
možno ohraniti vsa premoženjska stanja in vse osebne podatke na lokaciji borznega člana. 
Hkrati je možno v okviru zbirnega centra, prek katerega se storitev ponuja, realizirati 
centraliziran sprejem podatkov iz najrazličnejših podatkovnih virov ter njihovo obdelavo in 
nadaljnjo distribucijo končnim uporabnikom. Tak pristop omogoča optimizacijo in 
porazdelitev stroškov med vse borzne člane v okviru skupnega zunanjega izvajalca storitve. 
Na opisan način vzpostavljeno zunanje izvajanje storitve elektronskega borznega posredništva 
postane sprejemljivo, uresničljivo, stroškovno učinkovito in ni več v nasprotju s predpisi. 
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 1

Slovarček tujih izrazov 

Tuj izraz Slovenski prevod 

application service provider ponudnik aplikacijskih storitev 

back office zaledna pisarna 

back office system sistem, ki deluje v zaledju (ozadju) 

brainstorming intenzivno razmišljanje, viharjenje možganov 

caching predpomnenje 

client-server odjemalec-strežnik 

data vendor ponudnik podatkov 

development life-cycle življenjski cikel razvoja 

discount broker borzni posrednik s popustom 

front office system sistem, ki deluje v ospredju 

front running nedovoljeno vrivanje naročil v okviru borznega posredovanja 

license fee plačilo licence oz. dovoljenja za uporabo, licenčnina 

load balancing porazdeljevanje obremenitev 

middleware vmesni sloj 

order routing usmerjanje naročil 

outsourcing oddajanje del, zunanje izvajanje 

process fork cepitev in podvojevanje procesa 

proxy server vmesni strežnik, posrednik 

race condition tvegano stanje 

server pool množica, družina strežnikov 

service deployment vzpostavitev in zlasti vpeljava storitve 

service level agreement  sporazum o ravni storitve 

settlement poravnava 

stakeholders deležniki 

virtual private network navidezno zasebno omrežje 

work breakdown strukturiranje dela 

work-around dejavnost, ki omogoča zaobiti problem (praviloma z začasno 
rešitvijo ali z drugačno uporabo storitve) 

 


